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Samenvatting 

SCEPTER is een bundelexperiment, waarmee de elementaire proc~ssen die een rol 
spelen bij het plasma-etsen, onderzocht kunnen worden. De verschillende deeltjes die 
normaliter in een plasma zitten, kunnen in SCEPTER onafhankelijk van elkaar worden 
aangeboden op het halfgeleider sample. De van het sample desorberende deeltjes worden 
met een quadrupooi massaspectrometer geanalyseerd. 

Het spontane etsen van Si(lOO) met XeF2 is bestudeerd. Hierbij is hoofdzakelijk gekeken 
naar de opbouw van de SiF x-reactielaag. Met thermische desarptie spectroscopie is de 
fluorinhoud van de reactielaag, als functie van de XeF 2-flux, de dosis, en de belichtingstijd 
bekeken. De gemeten waardes van de fluorinhoud zijn groot (20 à 30 ML F), in vergelijking 
met waardes uit de literatuur. Als verklaring hiervoor wordt een eenvoudig diffusiemodel 
voor fluor gepresenteerd. 

Er is geconstateerd dat de metingen niet reproduceren. De gemeten fluorinhoud, na een 
ijkdosis van 2500 ML XeF2 , neemt toe met de totale "belichting" van het sample. De TDS
piek bij 550 K neemt toe, terwijl de 750 K-piek niet verandert. We schrijven dit voorlopig 
toe aan een vervuiling van het sample, die een afschermende werking heeft. Dit "masker", 
in combinatie met de etsende werking van XeF 2 op Si, zorgt voor oppervlaktevergroting, 
hetgeen de waargenomen toename van de fluorinhoud verklaart. Dit verklaart bovendien 
het verschil tussen de gemeten, grote fluorinhoud, en de waardes uit de literatuur. 

Als de gemeten opbouw van de fluorinhoud van de SiF x gecorrigeerd wordt voor de 
oppervlaktevergroting, vinden we, dat over het hele meetbereik ( < 7000 ML XeF 2 ), de 
opbouw van de SiF x- reactielaag alleen afhangt van de XeF 2-dosis, en niet van de XeF 2-

flux. Dit dosisafhankelijke gedrag wordt kwalitatief beschreven met een precursormodeL 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Inleiding 

In onze huidige informatiemaatschappij is de invloed van electronica niet meer weg te 
denken. Er wordt naar gestreefd om steeds meer functies in steeds kleinere componen
ten (I.C. 's, integrated circuits) te realiseren. Deze miniaturisatie heeft positieve invloed 
op zowel de handzaamheid van apparaten, als op de snelheid waarmee deze apparaten 
functioneren. 

Om kleinere I.C.'s te maken is het noodzakelijk om smalle sporen te kunnen maken in 
halfgeleidermaterialen. Zulke sporen worden gemaakt met een masker dat op het te etsen 
materiaal wordt aangebracht, daar waar het spoor moet komen te lopen. Vervolgens kan 
er op twee manieren geëtst worden. 

De oudste manier is het zogenaamde natte etsen; een etsende vloeistof wordt over het 
sample gegoten en vreet daar waar het halfgeleidermateriaal niet afgeschermd wordt door 
het masker het halfgeleider materiaal weg. Dit etsen gebeurt isotroop: in alle richtingen 
even hard. In figuur 1.1-a is het resultaat van een dergelijk etsproces te zien. De door de 
isotropie ontstane onderets belemmert het maken van zeer smalle sporen. 

Dit probleem kan worden opgelost door anisotroop te etsen, d.w.z. in één bepaalde 
richting. Dit wordt in prakijk gedaan met een RF-plasma. In zo'n RF-plasma bevinden 
zich allerlei etsende deeltjes zoals radikalen, neutralen, elektronen, fotonen en ionen. Deze 
ionen worden door het RF-veld loodrecht naar het sample versneld, en zorgen op die manier 
voor het anisotrope karakter van het plasma-etsen (figuur 1.1-b). 

Dit plasma-etsen (ook wel droog etsen genoemd) is al vele jaren de gebruikelijke manier 
om I.C.'s te fabriceren. En ondanks de wijdverbreide toepassing van deze techniek, zijn 
er nog veel vragen over de fundamentele processen die zich afspelen tijdens het etsen 
onbeantwoord. 
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Figuur 1.1-a: Onderets ten gevolge van 

nat etsen. 

1.2 SCEPTER 
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Figuur 1.1-b: Plasma-etsen zorgt voor 

anisotropie. 

Om een bijdrage te leveren in de speurtocht naar het hoe en wat van het plasma-etsen is 
de afgelopen jaren de opstelling SCEPTER (Surface Chemistry Experiment for a Physical 
Theory of Etch Reactions) gebouwd [SEN90]. Hoewel het onderzoek betrekking heeft op 
plasma's, is in SCEPTER geen plasma te vinden. Dit heeft de volgende reden. 

Een plasma is een bijzonder complex systeem, waarin het ondoenlijk is de vele, ver
schillende parameters onafhankelijk te variëren. Om de verschillende parameters beter in 
de hand te hebben, bestaat SCEPTER uit een verzameling instelbare deeltjesbronnen. De 
verschillende deeltjes treffen het sample, en kunnen naar believen worden ingesteld, evenals 
de temperatuur van het sample. De reactieproducten kunnen vervolgens worden geana
lyseerd met een quadrupooi-massaspectrometer (QMS). Doordat de deeltjesbronnen goed 
gedefiniëerd zijn, wordt het mogelijk quantitatieve uitspraken te doen. Een schematische 
weergave van het experiment is te zien in figuur 1.2. 

Het afgelopen jaar is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de XeF2-bron. Het sample 
was Si(100). De reden voor de keuze van deze materialen is dat het XeF2-Si systeem al 
intensief bestudeerd is in de literatuur [WIN92]. Dit maakt het mogelijk om resultaten te 
verifiëren. Bovendien is het XeF 2-Si systeem nog niet volledig in kaart gebracht. Er zijn 
dus nog voldoende mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan het begrip van 
dit systeem. 

1.3 Indeling van dit verslag 

In hoofdstuk 2 wordt het XeF 2/Si-systeem kort beschreven en wordt een overzicht gege
ven van de kennis over dit systeem, zoals die op dit moment bestaat. Hoofdstuk 3 gaat 
over de experimentele opzet van SCEPTER, en behandelt enkele voorbereidende metin
gen. In hoofdstuk 4 worden de eerste metingen gepresenteerd, en wordt de mogelijkheid 
van fluordiffusie besproken. Hoofdstuk 5 handelt over de reproduceerbaarheid van de 
meetresultaten. In het volgende hoofdstuk 6 wordt de kennis uit 4 en 5 gecombineerd, 
waarna in hoofdstuk 7 enkele conclusies zullen worden getrokken. 
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Figuur 1.2: Schematische weergave van de verschillende bronnen in SCEPTER. 
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Hoofdstuk 2 

Spontaan etsen, een overzicht 

2.1 Inleiding 

Zoals in paragraaf 1.2 al heel sumier is beschreven, handelt dit verslag hoofdzakelijk over 
het etsen van Si met XeF 2-gas. Alvorens in paragraaf 2.3 een kort overzicht te geven van 
wat er in de literatuur al bekend is over dit systeem, en wat nog ter discussie staat, is het 
noodzakelijk eerst het XeF 2/Si systeem kort te beschrijven en enkele belangrijke parameters 
te definiëren. Dit gebeurt in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.4 wordt een overzicht gegeven 
van de eerder bereikte resultaten met het XeF 2/Si-systeem in SCEPTER. 

2.2 Het XeF2/Si-systeem 

In de simpelste vorm kan het etsen van Si met XeF 2 bij kamertemperatuur voorgesteld 
worden door het schema uit figuur 2.1. Het XeF2-gas dat het sample bereikt, vertrekt daar 
ook weer als XeF 2 , of dissocieert. De door dissociatie ontstane fluoratomen reageren met 
het Si en vormen zo SiFx (x=1,2,3 of 4). Uiteindelijk desorbeert er SiF4. 

Figuur 2.1: Het eenvoudigst denkbare reactieschema van XeF2 met Si. Een fractie van het 
XeF2-gas dissocieert, en reageert vervolgens met Si tot SiFx. Uiteindelijk desorbeert SiF4. 

Om uitspraken over dit proces te kunnen doen, is het noodzakelijk om eerst enkele 
belangrijke parameters te definiëren. Het verbruik van fluor (ook wel reactiecoëfficiënt 
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genoemd) is per definitie de hoeveelheid fluor die wordt aangevoerd als XeF2 , maar niet 
in die hoedanigheid het sample verlaat. Genormeerd op de op het sample vallende flux 
<I> in (X eF2) geeft dit het relatieve verbruik c 

(2.1) 

De productiecoëfficiënt {J is gedefinieerd als de hoeveelheid fluor die van het sample desar
beert in een willekeurige aan Si gebonden toestand, genormeerd op de aangeboden hoe
veelheid fluor (in de vorm van XeF2 ): 

(2.2) 

Aangezien <I> productie ( F) uit verschillende molekulen en radikalen SixF y kan bestaan, kan fJ 
in zijn meest algemene vorm geschreven worden als 

(2.3) 
x,y 

Hierin is bxy de bijdrage van SixF y aan de productiecoëfficiënt: 

fJ _ y<l> (SixFy) 
xy- 2<I>in (XeF2). 

(2.4) 

Het verband tussen deze productiecoëfficiënt en de in de literatuur vaak gebruikte etssnel
heid R ziet er als volgt uit 

(2.5) 

Ris de hoeveelheid Si-atomen die per seconde het sample verlaat. De dimensie van Ris, net 
als van de flux <I>, MLs-1 , hetgeen voor Si(100) overeenkomt met 6.8 · 1018 deeltjes m-2s-1

. 

De dosis XeF2 die het sample gekregen heeft gedurende een meting, heet d (in ML XeF2 ). 

De laatste grootheid die een belangrijke rol zal spelen in dit verslag, is de dikte van de SiF x
laag. Omdat niet exact vaststaat uit welke bestancleien de SiF x-laag opgebouwd is, is het 
beter om van een fluorinhoud dan van een laagdikte te spreken. Zo komt een fluorinhoud 
van 30 ML overeen met 10 ML SiF3 , maar ook met 30 ML SiF. De fluorinhoud van de 
SiFx-laag (in ML) wordt in het vervolg L genoemd. 

2.3 Literatuuroverzicht 

Het spontane etsen van Si met XeF2 wordt al sinds 1979 onderzocht [WIN79]. Dit gebeurt 
met zeer verschillende experimentele technieken, die allemaal hun eigen voor- en nadelen 
hebben. Er zijn zowel experimenten waar het XeF 2-gas als achtergrondgas wordt ingelaten, 
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als experimenten (zoals SCEPTER) waarbij gestreefd wordt om het XeF2 geconcentreerd, 
maar vooral gecontroleerd op het sample terecht te laten komen. 

Ook de detectietechnieken kunnen in twee categorieën ingedeeld worden. Er wordt ofwel 
gekeken naar de reactieprodukten die van het sample desorberen, of er wordt met opper
vlaktegevoelige technieken als XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) en AES (Auger 
Electron Spectroscopy) naar het oppervlak gekeken. 

Hoewel enkele feiten eenduidig vastgesteld zijn, blijven er veel vragen en discussiepunten 
over. Deze feiten en vragen komen vanzelf aan de orde als we nog eens stap voor stap nagaan 
wat er gebeurt, c.q. zou kunnen gebeuren als XeF2 in contact komt met Si (figuur 2.1). 

Een gedeelte van het XeF2, dat op het Si sample terechtkomt, dissocieert. Aangezien 
met XPS-metingen er geen Xe is aangetroffen op het Si (CHU80], nemen we aan dat het 
Xe dat dan ontstaat onmiddellijk van het oppervlak desorbeert. Enkele waarden van het 
XeF2-verbruik bij 300 K zijn 0.026 (bij een flux van q> > 23 · 103 MLs-1 ) (IBB84], en 0.1 
(bij 95 < q> < 95 · 102 MLs- 1

) (NIN85]. 
De fluoratomen reageren met het Si en vormen zo een laag SiF x· Met XPS-metingen 

zijn alle varianten x=1,2,3 en 4 aangetroffen. Het is echter nog niet duidelijk wat de exacte 
opbouw van de SiF x-laag is. Zowel over de totale fluorinhoud, als over de samenstelling 
van de laag, lopen de meningen nog uiteen. De gerapporteerde waarden van L variëren 
van 4 (1093] tot 38 ML (VUG94]. 

Lang niet al het fluor blijft in de SiF x-laag zitten. Het grootste gedeelte desorbeert weer, 
in een aan Si gebonden toestand. Het belangrijkste etsproduct is SiF4 (WIN83]. Vanaf 
600 K wordt ook SiF2 aangetroffen als etsproduct (DAG87]. Ook zwaardere molekulen 
als Si2F6, Si3F8 en Si4F10 zijn, in veel geringere hoeveelheden, waargenomen (HOU86], 
(WIN92]. 

2.4 Resultaten met SCEPTER 

De recentste resultaten die met SCEPTER bereikt zijn op het gebied van spontaan etsen 
van Si met XeF2 , zijn gepubliceerd door Vugts (VUG94]. 

De eerste belangrijke bevinding uit dit artikel is dat het stationaire verbruik van XeF 2 
exponentieel toeneemt als functie van de temperatuur (figuur 2.2). Het verbruik bij 300 K 
ligt tussen 0.10 en 0.18, hetgeen goed overeen komt met de resultaten van Ninomiya 
(NIN85]. 

In figuur 2.3 is het gemeten verloop van de stationaire waarden van 814 en 812 te zien. 
Het is duidelijk te zien dat voor T > 600 K, 812 een rol gaat spelen. Dit wordt bevestigd 
door Dagata (DAG87], die ook SiF2-productie waarneemt voorT> 600 K. 

De opmerkelijkste bevindingen van Vugts hebben betrekking op de SiF x-laag. In fi
guur 2.4 zijn de bij verschillende sampletemperaturen gemeten waarden van de fluorinhoud 
L uitgezet. Het sample is bij alle metingen uit deze figuur gedurende 2000 s 'belicht' met 
XeF2, waarna met behulp van thermische desarptie spectroscopie de fluorinhoud L is be
paald. Als we de meting bij een flux van 0.24 MLs-1 vergelijken met die van 1.04 MLs-1

, 

valt op dat de fluorinhoud L lijkt te schalen met de flux q>(X eF2 ), en dus ook met de 
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Figuur 2.2: De stationaire waarde van E Figuur 2.3: De stationaire waarde van 8 
bepaald bij verschillende temperaturen. bepaald bij verschillende temperaturen. 

dosis XeF 2 die op het sample is terechtgekomen. Er is blijkbaar na 2000 s nog geen echt 
evenwicht bereikt. Een tweede bijzonderheid in figuur 2.4 is, dat de fluorinhoud van de 
SiF x-laag groot is in vergelijking met de in de literatuur vermelde waarden. 

Deze twee constateringen vormden de aanleiding om uitgebreider onderzoek aan de 
SiF x-laag te doen. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de tijd-, flux- en dosisafhan
kelijkheid van de opbouw van de SiF x-laag. De resultaten hiervan komen in hoofdstuk 4 
en 6 ter sprake. 

7 



40 
• 1.04 ML s·1 

0 0.24 ML s·1 

30 

=:J • 6 20 
_j 

10 0 

• 
0 • 
200 400 600 800 1000 

T [K] 

Figuur 2.4: De fluorinhoud van de SiFx-laag, bepaald met thermischedesorptie spectroscopie. 
Voor de TOS-meting is het sample gedurende 2000 s belicht met een XeF2-flux van 1 Mlç1

. 

Dit is gedaan bij verschillende sampletemperaturen. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

Bijgeloof brengt ongeluk 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de technische realisatie van het in het vorige hoofdstuk beschreven 
experiment worden beschreven. Paragraaf 3.2 beschrijft kort de globale opzet van het 
experiment en geeft een beknopt overzicht uit welke deelsystemen het bestaat. De vol
gende paragrafen gaan in detail in op de voor dit verslag belangrijke onderdelen. Zo gaat 
paragraaf 3.3 over de XeFTbron en paragraaf 3.4 over de samplehouder. Paragraaf 3.5 
behandelt de QMS-detector, paragraaf 3.6, 3.7 en 3.8 de kalibratie van het experiment. De 
laatste paragraaf 3.9 betreft het uitlijnen van de opstelling. 

3.2 Algemene opzet 

Aangezien we in SCEPTER plasmacondities willen benaderen, is het noodzakelijk om met 
deeltjesfluxen van circa 1020 m- 2s-1 te werken. Om dit te bereiken moeten de deeltjes
bronnen zo dicht mogelijk bij het sample staan. Anderzijds willen we, met het oog op het 
bereiken van kwantitatieve resultaten, ook werken met goed gedefinieerde deeltjesbundels. 
Hiervoor zijn differentiële pomptrappen nodig, die vanzelfsprekend de afstand tussen bron 
en sample vergroten. De deeltjesfluxen die in SCEPTER kunnen worden gehaald, zijn 
van de orde 1 MLç 1

. Een ML (MonoLaág) staat voor het aantal roosterplaatsen aan het 
oppervlak van het sample per oppervlakte-eenheid. In het geval van Si(100) is dit 

1ML = 6.86 · 1018 #m-2
. (3.1) 

Het hekje# is voor de duidelijkheid in de dimensionering opgenomen, en betekent 'aantal'. 
De S.I. dimensie voor # is 1. Het moge duidelijk zijn dat de deeltjesflux op het sample 
ten gevolge van het achtergrondgas lager moet zijn dan de flux van de gebruikte deeltjes
bronnen. Als geëist wordt dat de achtergrondflux maximaal 0.1 MLs-1 is, volgt uit de 
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MCA 

Figuur 3.1: Schematische weergave van de XeF 2-bron. Links is het XeF2-voorraadvaatje te 
zien, vervolgens het capillair C, en het Multi Channel Array. 

kinetische gaswet dat de druk p moet voldoen aan 

p < 2.7 · 10-9 mbarK-~ JMT. (3.2) 

M is het massagetal van het achtergrondgas. T staat voor de temperatuur van het gas in 
Kelvin. De meest voorkomende verontreinigingsgassen in het vat zijn eenvoudige molekulen 
zoals C02 , 0 2 en N2 • Het invullen van een massagetal van 30 en een temperatuur van 
300 K, geeft voor de maximaal toelaatbare druk een waarde van 2 · 10-7 mbar. Deze druk 
wordt bereikt met enkele turbopompen, en een ionengetterpomp. Uitgebreidere informatie 
over pompsnelheden, differentiële trappen, en de afmetingen van het vacuümsysteem is 
beschreven door Vugts [VUG92]. 

Het ionenkanon kan ionen leveren met energieën van 50 to 2500 eV. De flux op het 
sample die hierbij gehaald wordt, is ongeveer 0.1 MLs- 1

. Details zijn te vinden in het 
stageverslag van Berselaar [BER90]. 

De radikalenbron levert CF x-radikalen, met een flux van 0.03 MLs-1 . De radikalenbron 
is uitgebreid beschreven door Lingers [LIN90]. 

De fotonenbron is een Ar+-laser met een vermogen van 7 W. Deze kan zowel single-mode 
als multi-mode werken. Nadere toelichting over de laser en enkele recente laser-metingen 
zijn te vinden in het stageverslag van Weijland [WEI94J. 

Het elektronenkanon levert elektronen met energieën van 20 eV tot 2 keV. De deeltjes
flux die gehaald kan worden, is ongeveer 1 MLs-1 . 

De werking van het XeF2-gasinlaatsysteem is uitgebreid beschreven in [VUG92]. Desal
niettemin zullen hier de belangrijkste eigenschappen van het systeem nog eens beschreven 
worden. Het gasinlaatsysteem is schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

Het XeF 2-gasinlaatsysteem bestaat uit een voorraadvaatje, waarin kristalvormig XeF 2 

zit, dat met een peltierelement op een gewenste temperatuur kan worden gehouden. Aange
zien het verband tussen de temperatuur en de dampdruk van XeF 2 goed bekend is [SCH68], 
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kan nu de druk in het voorraadvaatje Pvv berekend worden. De uitdrukking hiervoor is 

log ( Pvv ) = -
3057

·
67 

K - 1.23521log (.!_) + 13.969736. (3.3) 
1 Torr T 1 K 

De totale flow van XeF2-gas (</;)wordt, behalve door de dampdruk Pvv, ook bepaald door 
het geleidingsvermogen C van het capillair: 

(3.4) 

Om het geleidingsvermogen van het capillair voor XeF 2 te bepalen, zijn er metingen 
gedaan van het XeF 2-signaal als functie van de tijd. Hierbij is het XeF 2-voorraadvatje op 
t = 0 afgesloten van de rest van het gasinlaatsysteem, zodat de ruimte voor het capillair 
langzaam leegloopt. De drukverandering ten gevolge van het weglopende gas volgt uit de 
ideale gaswet: 

dp 

dt 

1 
---</;. 
Vvoor cap 

(3.5) 

Vvoor cap is het volume tussen het capillair en het kraantje, waarmee het gasinlaatsysteem 
en het XeF2-voorraadvaatje gescheiden zijn (Vvoor cap= 3.05 ·10-2 l). De vergelijkingen 3.4 
en 3.5 vormen samen een eenvoudige differentiaalvergelijking, met als oplossing 

( 
1 Ct ) -

1 

p- -+---
Po Vvoor cap 

(3.6) 

Po is de druk voor het capillair op t = 0 en is gelijk aan Pvv· Als we het XeF2-gas niet op 
het Si, maar op een inert nikkelen sample laten terechtkomen, is er geen XeF 2-verbruik en 
is het gemeten signaal een directe maat voor de gasflux </;, ofwel I ex </;. Voor het gemeten 
signaal geldt dan het verband: 

Va= 1 + Cpo t. 
V f Vvoor cap 

(3.7) 

In figuur 3.2 zijn de gemeten waardes van 1/ VI uitgezet tegen de tijd. Uit de fits 
voor XeFt en XeF+ volgen voor het geleidingsvermogen C de waardes 9.04 · 10-6 en 
9.20 ·10-6 Torr ls-1

. Deze waardes stemmen goed overeen met de door Senhorst gevonden 
waarde van 9.18 · 10-6 Torr ls-1 . Deze waarde was bepaald uit het verloop van de druk uit 
het hoofdvat. 

Om te controleren of uitdrukking 3.3 correct is, is bij verschillende temperaturen van 
het voorraadvaatje het XeFt -signaal gemeten. Uit de temperatuur wordt met formule 3.3 
de dampdruk berekend, waaruit met uitdrukking 3.4 de flux <P volgt. Als 3.3 correct is 
moeten we een lineair verband zien tussen <Pen I. In figuur 3.3 is dit lineaire verband goed 
te zien. We kunnen formule 3.3 dus inderdaad gebruiken om, met de temperatuur van het 
voorraadvaatje, de XeF 2-flux te regelen. 
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Figuur 3.2: Het inzakken van het signaal ten gevolge van het leeglopen van de ruimte voor het 
capillair. 
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Figuur 3.3: Het gemeten signaal als functie van de berekende XeF2-flux. 
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Figuur 3.4: Hoogteplaatje van de fluxverdeling op het sample. Elke hoogtelijn staat voor een 
afname van 5%. De centrale cirkel is het CDA. 

Het laatste element van het gasinlaatsysteem is het MCA (multi channel array). Een 
MCA is een cilinder met daarin een groot aantallange (450 J.Lm), smalle (8 J.Lm) kanaal
tjes. Doordat de vrije weglengte van de XeF Tmolekulen À groter is dan de lengte van de 
kanaaltjes van het MCA, ontstaat een gasuitstroom die niet cosinusvormig is, maar een 
scherp gepiekte vorm heeft. De piekhoogte is 22 maal groter door het gebruik van het 
MCA. De resulterende XeF2-flux op het sample is te zien in figuur 3.4. De centrale cirkel 
is het CDA ( central detection area): het gedeelte van het sample dat direct vanuit de 
detector wordt gezien. De grootte van het CDA wordt bepaald door de dimensies van de 
stromingsweerstanden tussen de detector en het sample en heeft een diameter van 3 mm. 

De deeltjesflux op het CDA kan met dit gasinlaatsysteem gevarieerd worden tussen 0.1 
en 3 MLs-1 XeF 2. 

3.4 Samplehouder 

In figuur 3.5 is een schematische weergave van de samplehouder te zien. Het sample wordt 
met een dekplaatje tegen de nikkelen houder aangedrukt. Het dekplaatje wordt, behalve 
als bevestigingsmiddel, ook gebruikt als ijkpreparaat. Dit komt in paragraaf 3. 7 uitgebreid 
aan de orde. 

Het dekplaatje heeft een centraal gat met een diameter van 5 mm. De temperatuur van 
het sample kan worden uitgelezen met een alumel-chromel thermokoppel dat 1 mm onder 
het nikkelen oppervlak zit. De quartz spaeer zorgt voor elektrische isolatie. Dit maakt het 
mogelijk om het sample op een offsetspanning te zetten, en om de stroom te meten die er 
door de houder gaat. Dit laatste kan interessant zijn bij metingen waarbij gebruik wordt 

13 



1 2 3 4 7 
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Figuur 3.5: Schematische weergave van de samplehouder. 1: coaxiale stookdraad, 2: Si
sample, 3: nikkelen dekplaatje, 4: schroefje, 5: nikkelen samplehouder, 6: kwarts spacer, 7: 
koperen koelblok, 8: isolerend keramiek, 9: moer, 10: thermokoppel, 11: veerschijfje, 12: 
koperdraad, 13: vat met vloeibaar stikstof. 

vloeibaar N2 ~detector 

Figuur 3.6: Schematische weergave van de verplaatsing van het sample met behulp van de 
micrometers (M). B is een balg. 

gemaakt van ionen of elektronen. 
De temperatuur van het sample kan ingesteld worden binnen het bereik van 150 tot 

950 K. Het reservoir met vloeibaar stikstof is met gevlochten koperen banden aan het ko
peren koelblok bevestigd. Het gebruik van stikstof is noodzakelijk om snel af te kunnen 
koelen, en natuurlijk om temperaturen onder kamertemperatuur te bereiken. Het opwar
men van het sample gebeurt met een stookdraad, die om de nikkelen houder gewikkeld 
is. Door met een stroom van ongeveer 3 A te stoken kan de sample-temperatuur in enkele 
minuten van 300 K naar 950 K worden opgevoerd. De temperatuurstijging is maximaal 
2.5 Ks-1 . 

Met het oog op een snelle, betrouwbare ijking van deeltjesfluxen zal het in paragraaf 3.6 
gewenst blijken te zijn om het sample snel (niet langzamer dan enkele meetpunten van 2 à 
3 s) enkele milimeters te verplaatsen. Deze verplaatsing wordt gerealiseerd met 3 microme
ters. In figuur 3.6 is dit schematische weergegeven. In het verleden werd de samplehouder 
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Figuur 3. 7: De rnalekuien die van het sample desorberen bereiken via twee stromingsweerstan

den (swl en sw2) de detector. Tussen de beide stromingsweerstanden is een klep gemonteerd 

(niet getekend). 
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Figuur 3.8: Schematische weergave van de detector. 1: anode, 2:gloeidraad, 3:Faraday cup, 

4: extractor, 5: versnelelektrode, 6: focuseringslens, 7: quadrupoolstaven, 8: afbuigplaten, 9: 

elektronenmultiplier, 10: pulsverwerkende elektronica. 

handmatig verplaatst. Dit duurde minimaal 20 s. Er zijn nu stappenmotoren op de micro
meters geplaatst, waarmee de gewenste verplaatsing van ongeveer 6 mm in 2 seconden com
putergestuurd kan worden gerealiseerd. Naast de tijdwinst is ook de reproduceerbaarheid 
van de verplaatsing en het moment van verplaatsen verbeterd door deze automatisering. 
Nadere informatie over de dimensionering van de stappenmotoren en de daarbij behorende 
aansturing is te vinden in appendix A. 

Het Si-sample dat we gebruikt hebben, is n-type Si (fosfor gedoteerd), en heeft een 
soortelijke weerstand van 10 Ocm. 

3.5 Detectie 

De deeltjes die van het sample desorberen bereiken de detector via twee stromingsweer
standen (figuur 3. 7). Tussen de stromingsweerstanden zit een klep waarmee de verbinding 
tussen het samplevat en het detectorvat gesloten kan worden. 

Een schematische weergave van het in SCEPTER gebruikte detectiesysteem is te zien 
in figuur 3.8. Om van het sample desorberende molekulen te kunnen detecteren, worden 
deze eerst geïoniseerd. Dit gebeurt met een 70 eV elektronenbundeL Vervolgens passeren 
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Figuur 3.9: Een massaspectrum gemeten na het inlaten van SiF4-gas in het systeem. 

de ionen een QMS ( quadrupooi massaspectrometer) [DAW76], waarbij slechts de ionen met 
de gewenste verhouding tussen massa en lading, de QMS aan het uiteinde verlaten. De an
dere ionen worden weggebogen. De op deze manier geselecteerde ionen worden vervolgens 
afgebogen en gedetecteerd met een elektronenmultiplier. De pulsjes van de elektronenmul
tiplier worden versterkt en met een scaler geteld. Het afbuigen van de ionen maakt het 
mogelijk om de elektronenmultiplier uit lijn met de deeltjesbundel te zetten. Zo wordt 
voorkomen dat ongewenste deeltjes, zoals snelle neutralen, röntgenstraling of UV-licht op 
de elektronenmultiplier terechtkomen, en daarmee de meetresultaten verstoren. 

De oude aansturing van de verschillende onderdelen van de ionisator en de daarbij 
horende ionenoptica is vervangen door enkele gestapelde voedingen in combinatie met een 
nieuwe regeling voor de emissiestroom van de ionisator (appendix B). Dit systeem is 
eenvoudiger en inzichtelijker dan het oude systeem [DIR89], en daardoor minder gevoelig 
voor storingen. Verdere details over de ionenoptica zijn beschreven door Vugts en Senhorst 
[VUG94] en [SEN90]. 

Er is ook een nieuwe Balzers QMS-zender in gebruik genomen, die een meetbereik 
heeft van 4 tot 400 M / e en die via de meetcomputer kan worden aangestuurd met een 
instelprecisie van 0.2 M je. M is hierin het massagetal van het ion, e is de hoeveelheid 
eenheidsladingen. Dit betekent een vergroting van het meetbereik met een factor 2. In de 
praktijk blijken zich echter boven 200 M je geen voor ons onderzoek relevante ionen te be
vinden. Een belangrijkere vooruitgang die deze nieuwe QMS-zender biedt, is de stabiliteit 
van de instelling van de spanningen en frequenties op de quadrupoolstaven (Riber). Bij 
de oude zender (Riber) waren frequentieveranderingen eerder regel dan uitzondering. In 
figuur 3.9 is een typisch massaspectrum te zien. 

Met deze nieuwe detector is het dus beter mogelijk om massa-afhankelijke metingen te 
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I ion I M je J herkomst 

XeF~+ 85 XeF2 
XeF+ 2 169 XeF2 
XeF2+ 75 XeF2 
XeF+ 150 XeF2 
Xe2+ 66 XejXeF2 
Xe+ 131 XejXeF2 
Si Ft 104 SiF4 
SiFf 85 SiF4 
SiF+ 47 SiF4jSiF2 

Tabel 3.1: Relevante ionen en molekulen met hun M je verhoudingen. 

doen. In tabel 3.1 staat een overzicht van de Mje-waarden van de voor ons belangrijkste 
ionen. Bovendien is vermeld van welke rnalekuien deze ionen afkomstig kunnen zijn. 

Het moge duidelijk zijn dat tweevoudig geïoniseerde deeltjes minder voorkomen dan en
kelvoudig geïoniseerde. Daarom zijn, in verband met de statistische ruis op het signaal, 
XeF+ en XeFt als maat voor de hoeveelheid XeF2 gebruikt. Als maat voor de hoeveelheid 
SiF4 is SiFf gebruikt. Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden, dat er ook een 
XeF~+-bijdrage in dat signaal zit. 

Zoals uit tabel 3.1 blijkt, is het SiF+-signaal de enige beschikbare maat voor SiF2. 
Het SiF+ -signaal ligt echter op een vervelende plaats in het achtergrondspectrum; in de 
flank van de COt -piek. Er zijn bij verschillende resolutie-instellingen van de QMS-zender 
metingen gedaan om te bekijken of het SiF+ -piekje opgelost kan worden uit de achtergrond. 
In figuur 3.10 is zo'n meting te zien. Er staan in figuur 3.10 drie massascans uit. Eén 
waarin alleen het achtergrondgas in het detectorvat is bekeken (klep tussen detector- en 
samplevat is dicht), één waarbij XeF2 reageert met het Si sample, en daar dus ook SiF4 en 
SiF 2 produceert, en één meting waarbij het Si-sample verschoven is, zodat het XeF 2-gas een 
nikkelen klemplaatje treft. In dit laatste geval wordt natuurlijk geen SiF2 geproduceerd. 
Het is duidelijk te zien dat de meting op het nikkel voor lage massa's de meting op het Si 
benadert, en voor hogere massa's de meting waarbij de klep tussen de vaten dicht was. 

Het gedrag voor lage massa's is te wijten aan een toename van C02 in het samplevat. 
Dit kan het gevolg van zijn een verontreiniging in de XeF2-toevoer of door C02-productie 
uit de wanden van het vacuümvat onder invloed van het XeF2. Het maakt dan niet uit 
of de XeF 2-flux precies op het Si of op het Ni is gericht. Wel is er dan verschil tussen de 
metingen waarbij het co2 het detectorvat al dan niet kan bereiken. 

Het effect voor de hogere massa's is interessanter. Het verschil tussen het Ni-signaal en 
het Si-signaal is namelijk het SiF+ dat we zochten. Het variëren van de resolutie-instelling 
van de QMS-zender heeft voor resoluties groter dan 20 (a. u.) vrijwel geen effect op de 
verhouding tussen I(Si) en I(Ni); het SiF+ blijft goed waar te nemen. 

Het effect van het verhogen van de resolutie is dat zowel de grootte van de signalen, als 
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Figuur 3.10: Massa-scans in de buurt van SiF+ (T > 600 K). Het verschil tussen het Ni- en 
het Si-signaal is een maat voor de hoeveelheid SiF+. 

de breedte van de pieken afneemt. Bij grotere resoluties worden de massapieken dus grilliger 
van vorm, en daardoor ook gevoeliger voor een kleine verschuiving van de stuurspanning die 
aangeeft bij welke massa-instelling de QMS-zender moet werken. Deze wordt aangestuurd 
via een DA-converter. Eén 'DAC-stap' komt overeen met een massastap van 0.2 M je. 
Het is voor de stabiliteit van de metingen dus plezierig als een lichte schommeling van 
de aanstuurwaarde (maximaal resulterend in 0.2 M / e) geen groot effect heeft op de grote 
van het gemeten signaal. Dit is het geval als de breedte van de massapieken groter is dan 
0.2 M je. 

De resolutie is daarom ingesteld op 20 a.u. Het SiF+ is nog goed te meten, maar de 
signalen zijn ook niet te klein of te grillig geworden. 

3.6 Kalibratie 

Om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen, is het noodzakelijk om het experiment te 
ijken. Het verband tussen getelde pulsjes (I in counts s-1 ) en de werkelijke flux die het 
sample verlaat (<I> in MLs-1

) wordt gegeven door de kali bratiefactor C, die als volgt wordt 
gedefinieerd 

<I> 
C =I MLcount-1

. (3.8) 

De kalibratiefactor kan worden uitgerekend, mits de detectiewaarschijnlijkheid P bekend 
is. P is de kans dat een desorberend deeltje daadwerkelijk gedetecteerd wordt. C kan dan 
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zo geschreven worden: 

c = 1 
AcDA · P 

(3.9) 

Hierin is AcDA het oppervlak van het CDA. Het is nu van belang de detectiewaarschijn
lijkheid te kennen. Deze kan worden opgesplitst in enkele termen: 

P = Pgeom · Pion · Pextr · (3.10) 

Pgeom wordt bepaald door de geometrie van de opstelling, en staat voor de kans dat een 
deeltje in de ionistator terechtkomt. Pion is de kans op ionisatie, Pextr is de kans dat een ion 
door de ionenoptica en het quadrupooi-filter heenkomt, met de detector wordt gesignaleerd, 
en tenslotte als pulsje met de meetcomputer wordt waargenomen. 

De getalwaardes van deze kansen zijn niet allemaal even eenvoudig te bepalen. De 
waarde van Pion is afhankelijk van de eigenschappen van de elektronenbundel in de ioni
sator en van de cross-sectie van een ioniserende botsing tussen het betreffende ion en de 
elektronen. Pion is experimenteel bepaald, en blijkt van de orde 10-4 te zijn [VUG92]. Pextr 

is zo mogelijk nog complexer. Deze blijkt experimenteel ongeveer 0.3 te zijn. Bovendien is 
het mogelijk dat deze van de eigenschappen van het ion afhangt. Pgeom is in het verleden 
wel nauwkeurig berekend [VUG92]. Dit lijkt in eerste instantie zinloos, aangezien Pion en 
Pextr niet berekend kunnen worden, maar is dat beslist niet. Om dit duidelijk te maken 
moet er eerst even uitvoerig naar Pgeom gekeken worden. 

Er zijn vier categorieën deeltjes die bijdragen aan Pgeom. De eerste categorie is die van 
de deeltjes die desorberen van het CDA en vandaaruit rechtstreeks in de ionisator te
rechtkomen. Deze bijdrage wordt pA genoemd. pA wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
geometrie van de stromingsweerstanden en het sample. pB betreft de deeltjes die in de 
ionisator terechtkomen nadat ze gebotst hebben met de eerste stromingsweerstand. Voor 
pc geldt ongeveer hetzelfde, met dit verschil dat de deeltjes gebotst hebben met de tweede 
stromingsweerstand. pD is de kans dat de deeltjes uit het achtergrondgas in het detectorvat 
in de ionisator terecht komen. Pgeom is de som van deze bijdragen: 

Pgeom = pA + pB + pC + pD. (3.11) 

Voor XeF2 , SiF2 en SiF4 zijn, met de in [VUG92] beschreven methode, de verschillende 
bijdragen berekend. De resultaten staan in tabel 3.2. In de berekening is rekening gehouden 
met het feit dat XeF2 van een grotere oppervlak (20 mm diameter; totale samplehouder) 
afkomstig is dan SiF 4 ( 5 mm; alleen diafragma in dekplaatje). Er is echter geen rekening 
gehouden met de pompwerking van het vloeibaar stikstof-reservoir. 

We veronderstellen dat alle molekulen de temperatuur van hun laatste verblijfplaats 
aannemen. Dit betekent dat alle molekulen van de B-, C- en D-bijdrage een energie heb
ben die overeenkomt met kamertemperatuur (300 K). De molekulen uit de A-bijdrage 
daarentegen hebben energieën die overeenkomen met de sampletemperatuur, en zodoende 
kunnen variëren van 150 tot 950 K. 
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XeF2 SiF4 SiF2 
A 0.59 0.86 0.84 
B 0.15 0.03 0.03 
c 0.05 0.02 0.02 
D 0.21 0.09 0.11 

Tabel 3.2: Berekende relatieve detectiewaarschijnlijkheden P / P geom. 

De kans op ionisatie van een molekuul in de ionisator is evenredig met de tijd tionisator 

die het molekuul in de ionisator verblijft, en dus omgekeerd evenredig met de snelheid van 
het molekuul: 

Pionisatie ex tionisator ex -
1
- ex flT

1 
. 

Vmol V T:::t (3.12) 

Deze ionisatiekans is dus ook afhankelijk van de temperatuur. Om uitspraken te kunnen 
doen over echte effecten van de sampletemperatuur moet het gemeten signaal gecorrigeerd 
worden voor dit temperatuurafhankelijke gedrag van de detectie. Alle signalen I(T) bij 
een bepaalde sample-temperatuurT worden terugvertaald naar kamertemperatuur met de 
volgende uitdrukking: 

I= [~ {300 + _!!!____ {300 + _!:__ {300 + pD · f3001-t . I(T) 
Pgeom V TA Pgeom V TB Pgeom V TC Pgeom V TIJ J . (3.13) 

Hierin zijn TA' TB' T 0 en TD de temperaturen behorend bij de verschillende bijdragen. 
Zoals hiervoor al is beargumenteerd, hebben de B, C en D-bijdragen de omgevingstempe
ratuur aangenomen en komt TA overeen met de sampletemperatuur. Dit vereenvoudigt de 
uitdrukking tot 

I---
[ 

pA 

P9eom 

300 + pB +pc+ pvl-1 . I(T). 
Tsample Pgeom 

(3.14) 

Uit uitdrukking 3.14 blijkt het nut en het belang van de berekening van de verschillende, 
relatieve kansen pA, pB, pc en pD. 

Om een absolute waarde voor de kalibratiefactor C te krijgen, is een experimentele 
methode gebruikt. Omdat we nauwkeurig kunnen berekenen hoeveel XeF 2 op het sample 
terechtkomt, is het voor de bepaling van C(XeF2;XeFt) en C(XeF2;XeF+) voldoende om 
ervoor te zorgen dat al het XeF 2 dat op het sample terechtkomt, daar ook weer van desor
beert. C(XeF2;XeFt) en C(XeF2;XeF+) zijn de kalibratiefactoren voor de detectie van 
XeF 2 als XeFt- respectievelijk XeF+ -ionen. Om deze kali bratiefactoren te vinden, maken 
we gebruik van het dekplaatje waarmee het Si tegen de houder wordt gedrukt. Het dek
plaatje is gemaakt van nikkel. We verwachten dat nikkel een inert materiaal is voor XeF 2· 
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Er is voor Ni gekozen omdat dit een goede warmtegeleiding met de samplehouder mogelijk 
maakt. Een ander materiaal dat in aanmerking komt, is kwarts, Si02. Dit heeft echter het 
nadeel dat het bij het gebruik van ionen wel reageert. Bovendien is kwarts een isolator. 
Dit heeft als nadeel dat bij het gebruik van ionen of elektronen het dekplaatje oplaadt, 
en er een veld ontstaat dat de geladen deeltjes beïnvloedt. Andere opties als tantaal of 
molybdeen vallen af omdat deze vluchtige fluorides vormen. 

Het kalibreren vindt plaats door het Si-sample te verschuiven, waardoor het nikkelen 
dekplaatje op het kruispunt van de XeF2-bron en de detector komt te staan. Alle XeF2 
molukelen desorberen van het Ni en de kalibratiefactoren kunnen met formule 3.8 meteen 
worden uitgerekend. Doordat het inerte oppervlak zo dicht bij het Si zit en de verplaatsing 
met de nieuwe stappenmotoren plaatsvindt, kan deze kalibratie snel worden uitgevoerd. 
Dit heeft het voordeel dat de kalibratie tijdens de meting kan plaatsvinden, en niet in een 
aparte meting voor- of nadien hoeft te gebeuren. 

Nu de kalibratiefactoren voor XeF2 bepaald zijn is het nog van belang C(SiF4;SiFt), 
C(SiF4;SiF+) en C(SiF2;SiF+) te bepalen. Dit gebeurt met de fluorbalans. Na een be
paalde tijd (in de orden van 1000 s) zal het etsen namelijk in een stationaire toestand 
terechtkomen; de SiF x laag neemt niet of nauwlijks meer toe, en het verbruik en de pro
ductie van fluor worden gelijk: 

f = 8. (3.15) 

Voor temperaturen lager dan 600 K desorbeert er geen SiF2 [DAG87]. En als we er verder 
van uit gaan dat de invloed van zware molekulen (SixF y met x 2: 2) vewaarloosd mag 
worden, vereenvoudigt dit uitdrukking 3.15 tot 

(3.16) 

Ofwel, uitgeschreven in gemeten signalen en kalibratiefactoren: 

(3.17) 

De enige onbekende in deze uitdrukking is C(SiF 4;SiFt). Deze kan dus eenvoudig opgelost 
worden. Typische waarden voor C(SiF 4;SiFt) en C(XeF2;XeF+) zijn 4 · 10-5 en 7 · 10-5 

MLcount-1 . 

3. 7 Inert dekplaatje 

Om te controleren of het nikkelen dekplaatje echt inert is voor XeF Tgas, zijn de I(XeF+) 
en I(XeFt) signalen afkomstig van het Ni bekeken als functie van de sampletemperatuur. 
Hierbij is de temperatuur opgevoerd van 200 tot circa 900 K, en vervolgens is het sample 
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Figuur 3.11: Het XeFt-signaal als functie van de temperatuur. 

afgekoeld. Deze cyclus is enkele keren herhaald. Een zo'n cyclus duurt ongeveer 5000 s; 
2000 s opwarmen en 3000 s afkoelen. 

Als het nikkel echt inert is voor XeF2 , verwachten we dat de XeF2-signalen zich gedragen 
zoals beschreven door vergelijking 3.14. Door het ongecorrigeerde, ruwe signaal uit te zetten 
tegen 1/VT, zou een rechte lijn moeten ontstaan. In figuur 3.11 zijn de resultaten van zo'n 
meting te zien. Wat vooral opvalt, is dat voor 'hoge temperaturen de gemeten waarden 
afwijken van de rechte lijn. Het signaal is daar· te laag. Dit gedrag treedt op vanaf 700 K. 
Het lineaire verband voor lagere temperaturen is gefit (tot J300/T = 0.8), en geeft voor 
de relatieve bijdrage van directe detectie 

pA 
-- =0.74. 
Pgeom 

(3.18) 

Volgens de berekeningen (tabel 3.2) zou de A-bijdrage 59%, en de D-bijdrage 21% moeten 
zijn. Experimenteel blijkt echter dat het uit lijn zetten van de detector (het meten van 
de D-bijdrage) het XeFt-signaal reduceert tot achtergrondniveau. De D-bijdrage is dus te 
verwaarlozen. Blijkbaar overleven de zeer reactieve XeF 2-molekulen meervoudige botsingen 
met de wand niet. Als nu de D-bijdrage in tabel 3.2 ook op nul gesteld wordt, blijkt de A
bijdrage 0.59/0.79=75% te zijn, hetgeen ook gemeten is. Voor lage temperaturen voldoet 
het gemeten verband dus aan het voorspelde verloop, maar voor hogere temperaturen is 
er blijkbaar meer aan de hand. 
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Figuur 3.12: Door speculaire reflectie verandert het desorptieprofiel ven XeF2 . In de bovenste 

figuur accommodeert het XeF 2 wel volledig, in de onderste figuur niet. 

3.7.1 Ontbrekend XeF2 

Voor het tekort aan XeF 2 kunnen verschillende verklaringen bedacht worden. De verschil
lende hypotheses zijn: 

• Als het nikkelen dekplaatje heet is, accommodeert niet al het XeF2, maar zal ook 
een gedeelte speculair reflecteren aan het Ni-oppervlak (figuur 3.12). Door de specu
laire reflectie verschuift het maximum van het profiel naar de hoek van inval van de 
deeltjes (52°). 

• XeF 2 reageert met Ni en vormt nikkelfluorides. 

• XeF2 dissocieert onder invloed van Ni (XeF2 ~Xe+2F). 

• De B-, C- en D-bijdragen ondergaan geen volledige accommodatie bij hun botsing 
met de wand van stromingsweerstanden. Zij hebben dus een energie van meer dan 
300 K, en hebben daardoor dus een lagere detectiewaarschijnlijkheid (vergelijking 
3.13). 

Er zijn enkele metingen gedaan om het gedrag voor hogere temperaturen te bekijken, en 
de genoemde hypotheses te testen. 

De eerste meting is gedaan om de mogelijkheid van speculaire reflectie te onderzoeken. 
Hiertoe is het nikkelen dekplaatje vervangen door een nikkelen plaatje dat gedeeltelijk 
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Figuur 3.13: Het XeF+-signaal voor verschillende oppervlakken. Er is geen significant verschil 
te zien voor de verschillende materialen. 

geglasstraald, en gedeeltelijk met goud bedekt is. Met de verplaatsbare samplehouder 
kunnen nu dus vier ijkoppervlakjes worden bekeken; twee gouden, een zeer ruw nikkelen 
en een onbewerkt nikkelen oppervlakje. De resultaten van deze metingen zijn te zien in 
figuur 3.13. 

Het is duidelijk te zien dat er geen significante verschillen optreden tussen de metingen 
op de verschillende oppervlakjes. Uit het feit dat voor het geglasstraalde Ni geen afwijkend 
gedrag optreedt in vergelijking met het niet verruwde Ni, kan geconcludeerd worden dat er 
geen speculaire reflectie optreedt. Uit het feit dat we geen verschil zien tussen de metingen 
op goud en op nikkellijken we te moeten concluderen, dat er ook geen reactie met het Ni 
optreedt. Na afloop van de metingen was echter geen duidelijke goudlaag meer zichtbaar. 
Deze conclusie moet dus met de nodige scepsis worden bekeken. 

De volgende meting betreft de mogelijke reactie van XeF 2 met Ni. Volgens Gmelin 
[GME66] is NiF2 het voornaamste reaktieproduct van de reaktie tussen fluor en nikkel. Er 
is daarom gekeken of er in de buurt van de massa's 78 (NiF+) en 97 (NiFt) iets te zien 
was bij hoge temperaturen. 

In figuur 3.14 zijn enkele metingen te zien. Er zijn duidelijk 3 pieken te zien, waarvan 
de middelste meteen geïdentificeerd kan worden als SiFj. De aanwezigheid van SiFj, als 
we het XeF2-gas op het nikkellaten terechtkomen, is niet helemaal onverwacht. De brede 
staarten van het XeF 2-profiel zullen nog kunnen reageren met het Si-sample en een fractie 
van die reactieproducten zal gedetecteerd worden. 

Van de rechterpiek is duidelijk te zien dat deze bij 837 K nog niet te zien is, maar voor 
hogere temperaturen sterk komt opzetten. Deze piek kan geïdentificeerd worden met NiFt. 
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Figuur 3.14: Massascan. De linker piek bevat zowel XeF2+, als NiF+. De middelste piek is 
Si Ft. De rechterpiek kunnen we identificeren als Ni Ft. 

In de linkerpiek is te zien dat het signaal aanvankelijk inzakt als de temperatuur toe
neemt van 481 naar 837 K en vervolgens sterk toeneemt. Dit is te verklaren met het feit 
dat bij deze massa-instelling zowel XeF2+ als NiF+ gedetecteerd wordt. Het aanvankelijke 
inzakken van de piek heeft te maken met de verminderde detectiekans van het XeF 2, zoals 
beschreven met vergelijking 3.14. De toename voor hogere temperaturen is het gevolg van 
NiF 2-productie. De eerste conlusie is dus, dat er wel degelijk een reaktie tussen het XeF 2 
en het Ni optreedt. 

Om een beter inzicht te krijgen in de reactie XeF2+Ni--+NiF2+Xe zijn de NiF2 signalen 
als functie van de temperatuur gemeten. Het resultaat staat in figuur 3.15. Het is duidelijk 
dat pas vanaf ongeveer 850 K de productie van NiF 2 op gang begint te komen, terwijl al 
voor lagere temperaturen het afwijkende gedrag van XeF 2 begint op te treden. Dit zou 
kunnen liggen aan het opbouwen van een NiF x-laag op het oppervlak. Fitten van het 
achtergrondgecorrigeerde NiFi -signaal met een boltzmannfunctie geeft een activeringse
nergie voor de productie van NiF2 van 2.7 ± 0.5 eV (figuur 3.15). 

De derde hypothese, die van het dissociëren de XeF 2, kan niet onderzocht worden in 
SCEPTER. Xe is namelijk altijd sterk aanwezig in het achtergrondspectrum (de karakte
ristieke grootte van het Xe+ -achtergrondsignaal is 105 counts s-1 ). Dit komt doordat de 
ionengetterpomp die aan het detectorvat hangt, niet geschikt is om edelgassen te pompen. 
Het wordt hierdoor onmogelijk om nauwkeurig de toename in Xe+ -signaal te meten. Het 
moduleren van de detectiebundel zou hierin verbetering kunnen brengen. Voor de fluormo
lekulen geldt ongeveer hetzelfde. Zij zijn evenmin op te lossen uit het achtergrondspectrum 
van Ar+ en COt, zoals te zien is aan figuur 3.9. 
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Figuur 3.15: NiF2-signalen als functie van de temperatuur. De lijn is een gefitte boltzmann
functie. 

Experimenteel kan op dit moment dus nog geen uitspraak worden gedaan over deze 
mogelijkheid. Wel kan er iets over de waarschijnlijkheid van dit proces worden gezegd met 
behulp van de in de literatuur bekende energieën voor dissociatie van XeF 2 (2.49 e V) en de 
vorming van F 2 (1.6 eV). De totale benodigde energie bedraagt zonder de aanwezigheid van 
een nikkelen oppervlak 0.9 eV. Een sampletemperatuur van 1000 K komt overeen met een 
energie van 0.1 eV. Hieruit volgt dat de kans op dissociatie in de orde van 10-4 is. Het is 
echter niet ondenkbaar dat de aanwezigheid van een nikkelen oppervlak een katalyserende 
werking op de dissociatie heeft, en dat daardoor de kans op dissociatie vergroot wordt. Om 
de gemeten afwijkingen te verklaren zou de dissociatiekans in de orde van 0.5 moeten zijn. 
Dit correspondeert met een dissociatie-energie van 0.06 eV. 

Ook de vierde hypothese is niet experimenteel te testen. De D-bijdrage van XeF 2 is 
immers verwaarloosbaar, en de B-en C-bijdragen zijn niet los van de A-bijdrage te meten. 
We kunnen dus ook geen uitspraak doen over de eventuele, onvolledige accommodatie van 
de B- en C- bijdragen. 

3.7.2 Maagdelijk nikkel 

Bij de eerste meting die gedaan is na het plaatsen van een met ethanol schoongemaakt Ni 
dekplaatje, is een merkwaardig effect te zien (figuur 3.16). Voor hoge temperaturen 
wijken de metingen af van de theoretische rechte lijn, zoals we dat altijd zien. Maar 
bovendien vallen de meetpunten, gemeten bij het toenemen van de temperatuur, over een 
groot temperatuurgebied niet samen met die, die gemeten zijn bij het afnemen van de 
temperatuur. 
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Figuur 3.16: De XeF2-signalen als functie van de temperatuur, bij het eerste gebruik van het 
nikkelen dekplaatje. De pijlen geven het verloop van de tijd aan. 

Dit laatstgenenoemde effect was de volgende dagen, bij identieke metingen (zoals uit 
figuur 3.11) grotendeels verdwenen. Er speelt blijkbaar bij het eerste gebruik van het Ni 
een extra proces mee dat XeF 2 verbruikt. Om een indruk te krijgen om hoeveel XeF 2 
het hier gaat, is de hoeveelheid ontbrekend XeF2 uitg{'rekend. Dit is de integraal van het 
verschil in signaal tussen de afkoel-en opwarmcurve. De temperatuurtoename gedurende 
de meting was 0.42 Ks-1 en de kalibratiefactor C(XeF2;XeFt) is 1.2 · 10-4 ML count-1

. 

De totale hoeveelheid ontbrekend XeF2 wordt daarmee: 

C(XeF2;XeF2+) j !:1I(XeF2+)dt = C(XeF2;XeF2+) j !:1I(XeF2+)dT· ~~ = 240±30ML. 

(3.19) 

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het waargenomen gedrag denkbaar. De eerste is 
dat het Ni geöxideerd is, met als gevolg dat bij een eerste meting deze oxidelaag weggeëtst 
wordt. Volgens Holloway [HOL 73] en Mitchell [MIT76] kan zo'n oxidelaag op het Ni (100) 
oppervlak hooguit 2 à 3 oxidelagen dik worden. Dit maakt het zeer onwaarschijnlijk, dat 
de grote hoeveelheid ontbrekende XeF 2 gebruikt zou zijn om een oxidelaag te verwijderen. 

De tweede mogelijkheid waar hysterese-effect mee verklaard kan worden, is dat het Ni 
gefluoriseerd wordt. Een gedeelte van het XeF 2 dissocieert op het Ni, en het vrijkomende 
fluor vormt langzaam een laag fluor op het oppervlak. Er wordt dus XeF 2 verbruikt, 
hetgeen resulteert in een afname van de XeF rsignalen. Op een gegeven moment is er 
bijna een volledige fluorlaag opgebouwd, en zakt het signaal niet meer verder in, totdat de 
temperatuur bereikt wordt waarbij NiF2 van het oppervlak desorbeert. De XeF2-signalen 
zakken weer in. 
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Ook bij deze fluorlaag-verklaring, is de grote hoeveelheid ontbrekend XeF 2 verbazing
wekkend. Deze kan verklaard worden, door aan te nemen dat het fluor zeer zwak gebonden 
is aan het nikkel. Daardoor verdwijnt er voortdurend fluor, en kan er nieuw XeF2 verbruikt 
worden. 

3. 7.3 Conclusies nikkelen dekplaatje 

Concluderend kan worden opgemerkt dat het nikkel niet volledig inert is voor XeF2. Voor 
temperaturen vanaf 700 K wijken de gemeten XeF 2-signalen af van de voorspelde lijn. Dit 
is voor T> 850 K deels te wijten aan de reaktie XeF 2 + Ni ----t Xe + NiF 2. Het is nog 
niet duidelijk waar het XeF 2-verlies voor T> 700 K aan geweten moet worden. Enkele 
mogelijkheden zijn de vorming van een NiF x-laag, dissociatie van XeF 2, en een afname in 
de accommodatie van het XeF 2 bij botsing met de wanden van de stromingsweerstanden 
of het detectorvat. 

Aangezien het effect wel goed reproduceert (afgezien van de eerste meting op een maag
delijk dekplaatje) kan de temperatuurcorrectie volgens vergelijking 3.14 voor hoge tempe
raturen vervangen worden door een fit van het gemeten verloop van XeFi en XeF+. In 
dit verslag zullen vrijwel alleen metingen die bij kamertemperatuur zijn gedaan, worden 
besproken. In dat geval hebben we dus nog geen last van het besproken, afwijkende gedrag. 
Voor lage temperaturen (T < 700 K) voldoet vergelijking 3.14 wel. 

De silicium-signalen worden wel met vergelijking 3.14 gecorrigeerd. Hierbij worden de 
berekende relatieve kansen uit tabel 3.2 gebruikt. 

Er zijn enkele metingen gedaan met SiF 4-gas in plaats van XeF 2-gas. Het SiF 4 is via het 
ionenkanon ingelaten, omdat bij een poging via het gasinlaatsysteem en het MCA de druk 
in het vat oncontroleerbaar opliep. In de toevoer naar het ionenkanon zit een naaldventiel 
(Vacuum Generators Limited) waarmee de SiF4-flux beter gecontroleerd kan worden. Het 
nadeel van het inlaten van SiF 4 via het ionenkanon is dat de flux veel minder gepiekt is. 
Dit resulteert in een sterke afname van de A-bijdrage. 

De reden om SiF 4 in te laten, is om te onderzoeken wat het cracking-patroon van SiF 4 

is. Dit gaat als volgt: SiF 4 reageert niet met het Si-sample of met het nikkelen dekplaat je. 
Hierdoor weten we zeker dat er alleen SiF 4 desorbeert van het sample. Dit SiF 4 wordt 
in de detector geïoniseerd door 70 e V elektronen met als resultaat Si Ft, SiFI en SiF+
ionen. Er kan dus direct gemeten worden in welke verhouding deze ionen uit SiF 4 gevormd 
worden. Bij iedere temperatuur zijn de verschillende signalen enkele malen gemeten. Per 
temperatuur is het gemiddelde van het signaal en de standaarddeviatie berekend. De 
standaarddeviatie bleek voor het SiFj en SiF+ 3% en voor SiFt 2% te zijn. 

In figuur 3.17 zijn de verhoudingen van de signalen uitgezet. De foutenbalken symbo
liseren de gecombineerde standaarddeviatie. Als we aannemen dat Pextr voor Si Ft, SiFI 
en SiF+ -ionen hetzelfde is, vinden we dat de crackingverhouding van SiFI en SiFt on-
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Figuur 3.17: Crackingverhoudingen van SiF4 bij verschillende temperaturen. De verhouding 
tussen SiFt en SiFt zakt bij toenemende temperaturen. 

geveer 100:2.2 is, en die van SiFt en SiF+ 100:3.1. Dit stemt zeer goed overeen met de 
literatuurwaardes van 100:3.0, respectievelijk 100:2.7 [WIN92]. 

In de variatie van de verhouding SiFt:SiF+ is geen duidelijke systematiek te herkennen. 
De verhouding SiFt:SiFt daarentegen is wel een duidelijk verloop te zien. Deze zakt 
significant in voor oplopende temperaturen. Deze trend komt ook overeen met wat Winters 
vermeldt [WIN92], zij het dat de door hem waargenomen verandering van de verhouding 
SiFt:SiFt bij 600 K 85% van de verhouding bij 300 Kis. Het verschil tussen ons resultaat 
en dat van Winters zou te wijten kunnen zijn aan een verschil in de verhouding tussen 
directe en indirecte bijdrage. 

Met de bepaalde verhoudingen wordt het mogelijk om, zodra naast SiF 4 ook SiF 2 een 
rol gaat spelen in het etsproces, te onderscheiden welke fractie van het gemeten SiF+ 
afkomstig is van SiF 4 en welke van SiF 2 • 

3.9 Uitlijning 

Het is voor ons bundelexperiment van groot belang dat alle gebruikte bundels het sample 
op het CDA treffen, en elkaar zo veel mogelijk overlappen. 

De volgende uitlijnprocedure gaat er van uit dat de stromingsweerstanden van de de
tectorlijn en de radicalenlijn elkaar snijden in het centrale punt waar het sample zich zou 
moeten bevinden, en waar ook alle bundels zouden moeten samenkomen. De uitlijning 
vindt als volgt plaats. 

Als de radikalenbron niet aangesloten is op de opstelling, kan het sample eenvoudig 
op de radikalenlijn geplaatst worden door enkele centimeters voor de spiegelsectie van de 
Ar+ -laser een diaprojectorlampje (250 W) te plaatsen, dat via de spiegels het sample en 
de samplehouder verlicht. Via de radikalenlijn zijn nu alle details van de samplehouder 
zoals de sample-uitsparing, de gloeidraad en de schroefjes, goed te zien. De grootte van 
het oppervlakje dat men ziet, wordt bepaald door de diameter van de stromingsweerstand 
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van de radikalenlijn (3 mm). De sample-uitsparing in de nikkelen dekplaatje (5 mm) kan 
nu eenvoudig precies midden op de radikalenlijn worden gepositioneerd. 

Met behulp van de bekende overbrengingsverhoudingen van de verplaatsing van de drie 
micrometers en de daarbij behorende verplaatsing van het sample [VUG92], kan berekend 
worden hoe het sample nu langs de radikalenlijn verplaatst kan worden. Ergens op deze lijn 
ligt het punt dat gezocht wordt. De plaats van dit punt wordt gevonden door een constante 
gasflux in te laten in het systeem en al scannend langs de radikalenlijn het Si Ft -signaal te 
bekijken. Dit signaal is weergegeven in figuur 3.18. Het midden van deze piek definieert 
het punt waar de detectorlijn en de radikalenlijn kruisen. 
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Figuur 3.18: Scan langs de radikalenlijn. De stippellijn geeft de optimale positie aan. 

De breedte van de piek aan de basis is ongeveer 10 mm. Het zichtbare Si heeft een 
diameter van 5 mm. Om het Si van helemaal links van de detectorlijn naar rechts van de 
detectorlijn te verplaatsen is dus een verplaatsing van 5 mm ten opzichte van die detectorlijn 
nodig. Doordat de verplaatsing langs de radikalenlijn ( 45° t.o. v de detectorlijn) in figuur 
3.18 uitstaat, moet deze waarde met J2 worden vermenigvuldigd. Dit geeft 7 mm. Dat 
deze waarde iets lager is dan de gemeten 10 mm is te wijten aan het feit dat de breedte 
van de detectorlijn niet is meegenomen in deze eenvoudige beschouwing. 

Om de gasbron optimaal gepositioneerd te krijgen wordt met een Helium-Neon-laser 
via de radikalenlijn het sample beschenen, en wordt via het venster in de gasbron gekeken 
naar de intensiteit van het door het MCA vallende licht. Aangezien de transmissie van 
licht door het MCA scherp gepiekt is [VUG92], kan met het oog dan de optimale instelling 
van de positie van de gasbron gevonden worden. 

Eventueel kunnen deze twee stappen enkele malen herhaald worden zodat de uitlijning 
convergeert naar de optimale instelling. 
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Hoofdstuk 4 

Eerste metingen laagopbouw 

4.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaat er in de literatuur nog geen duidelijkheid over 
de dikte van de SiF x-laag. Gerapporteerde waarden van L bij 300 K variëren van 4 [1093] 
tot 38 ML [VUG94]. 

In dit hoofdstuk worden enkele metingen van de dikte van de SiF x-laag uitgebreid 
besproken. In de paragrafen 4.2 en 4.3 wordt de bruikbaarheid van wisselmetingen res
pectievelijk thermische desarptie spectroscopie (TDS) besproken. Paragraaf 4.4 gaat over 
de flux-, dosis- en tijdafhankelijkheid van de opbouw van de SiF x-laag. In paragraaf 4.5 
wordt een model gepresenteerd waarmee de meetresultaten vergeleken kunnen worden. 
Dit gebeurt in paragraaf 4.6. Vervolgens worden in paragraaf 4. 7 enkele eerste conclusies 
getrokken. 

4.2 Wisselmetingen 

In figuur 4.1 is een onbewerkte wisselmeting te zien. De samplehouder wordt daarbij na 
enkele meetpunten verplaatst, zodat de XeF 2-flux afwisselend op het Si-sample en op het 
nikkelen dekplaatje komt. Op deze manier is het in principe mogelijk het verbruik van 
XeF 2 ( E) en de productie van SiF 4 ( 814 ) te meten gedurende het etsproces. De signalen 
gemeten met de XeF2-flux op het nikkelen dekplaatje, worden aangeduid met het subscript 
Ni, die met de flux op het Si-sample met Si. In de praktijk worden de signalen alternerend 
gemeten Vervolgens worden de ontbrekende stukken data geïnterpoleerd. 

De uitdrukking uit hoofdstuk 2 voort: kan dan uitgedrukt worden in de gemeten XeF2-
signalen. 

( 4.1) 

Bij het bepalen van t: doet zich het probleem voor dat de fout in /Ni( X eF2) of in lsi(X eF2) 
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Figuur 4.1: Voorbeeld van een wisselmeting met een flux van 1 Mls-1 . Na enige tijd wordt 
de wisselcyclus vertaagd. 

in de berekening van E als volgt doorwerkt: 

~E I ls;(X eF2) ~IN;(X eF2) 
--E = IN;( X eF2)- ls;(X eF2) IN;( X eF2) 

I 
Is;( X eF2) I ~ls;(X eF2) 

+ IN;(X eF2)- ls;(X eF2) . ls;(X eF2) 

(4.2) 

(4.3) 

( 4.4) 

Vooral in het begin van een meting zorgt dit voor problemen, aangezien het verschil tussen 
Is; en IN; klein en moeilijk te meten is. Voor 814 geldt m.m. hetzelfde. In figuur 4.2 zijn 
de uit de wisselmeting bepaalde E en 814 te zien. Het beschreven probleem is duidelijk te 
Zien. 

Voor t > 100 s is het berekende verloop van E en 814 weer stabiel. De grootte van de 
fluorinhoud van de SiF x-laag in monolagen fluor kan nu uitgerekend worden met: 

Het resultaat is ook te zien in figuur 4.2. Het is duidelijk dat de zo berekende fluorinhoud 
L van de SiF x-laag niet betrouwbaar is. Een klein verschil tussen E en 814 heeft al grote 
gevolgen voor de berekende laagdikte. De berekende fluorinhoud heeft af en toe een helling 
van 0.02 MLs-1 . Dit komt overeen met een afwijking van~( E-814) van ongeveer 5% van de 
stabiele waarde. Dit is van dezelfde orde als de ruis op E en 814 . Hoewel de kalibratiefactor 
C(SiF4 ; SiF3+) berekend wordt doorEen 814 aan elkaar gelijk te veronderstellen voor grote 
t, is dit blijkbaar niet voldoende om een stabiel gedrag van de SiF x-laag te krijgen. 
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Figuur 4.2: Verloop van E, {jen de daaruit volgende fluorinhoud L, bepaald uit de wisselmeting 
van figuur 4.1. 

Wisselmetingen zijn dus niet bruikbaar om de grootte van de fluorinhoud van de SiF x
laag te bepalen, aangezien E en {j voor deze toepassing niet nauwkeurig genoeg bepaald 
kunnen worden. Wel blijft de wisselmeting een geschikt gereedschap voor de kalibratie van 
de experimenten en de bepaling van E en {j binnen 10%. 

4.3 Thermische desorptie spectroscopie 

Een geschiktere techniek om de dikte van de SiF x-laag te bepalen is de thermische desarptie 
spectroscopie (TDS). Hierbij wordt de sampletemperatuur lineair met de tijd opgevoerd, 
terwijl er met de QMS-detector gekeken wordt naar de desorberende molekulen. De tem
peratuur waarbij een desorptiepiek optreedt is een maat voor de energie waarmee het 
molekuul aan het oppervlak gebonden is, of voor de energie die nodig is het desorberende 
molekuul te vormen. Voor een overzicht van TDS-modellen wordt verwezen naar Vugts 
[VUG92]. 

In figuur 4.3 is als voorbeeld de TDS-meting te zien die direct na de wisselmeting uit 
figuur 4.1 is gedaan. Met de uit de wisselmeting bepaalde kalibratiefactor C(SiF4; SiF3+) 
kan de totale fluorinhoud van de TDS-meting worden berekend, volgens: 

1
Tma:r: 

L = 4 · C(SiF4; SiFi)I(SiF3+)dT. 
300 

( 4.6) 

Het is de vraag of deze integraal van het TDS-spectrum daadwerkelijk een eenduidige 
maat is voor de fluorinhoud van het sample. Zo zou bijvoorbeeld diffusie van fluor in het 
silicium de reproduceerbaarheid kunnen verstoren. Om hier inzicht in te krijgen, is de 
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Figuur 4.3: Voorbeeld van een TOS-meting. 

I ?fJ [Ks-1
] I iwacht [min.] I L [ML] I 

2.3 3 43 ± 2 
0.4 3 37 ± 2 
2.2 43 59 ± 2 
2.2 3 61 ± 2 

Tabel 4.1: De invloed van ~~ en iwacht op de fluorinhoud L. 

invloed van enkele parameters op de fluorinhoud van een TDS-meting onderzocht. Daarbij 
is ten eerste bekeken wat de invloed is van de stooksnelheid ~~. In de figuren 4.4-a en 4.4-b 
zijn twee TDS-spectra te zien, die na twee identieke 'belichtingen' van het sample met XeF 2 

zijn gemeten. De stooksnelheden ~~ zijn 0.4 en 2.3 Ks-1
. In beide figuren zijn drie pieken 

te zien. In de langere meting overlappen de pieken minder. De uit deze TDS-metingen 
bepaalde fluorinhoud L staat in tabel 4.1. De gevonden waarden voor L verschillen, wat 
niet significant is, gezien de ruis op de langzame meting. In het vervolg zijn steeds snelle 
(2.3 Ks- 1

) TDS-metingen gedaan. 
De andere parameter die onderzocht is, is de tijd die gewacht wordt tussen het uitzet

ten van de XeF2-flux en de TDS-meting (twacht)· Deze metingen zijn gedaan met bijna 
dezelfde stooksnelheid en XeF2-belichting, maar met wachttijden van 3 en 43 minuten. De 
resultaten van deze experimenten staan ook in tabel 4.1 

Het is duidelijk dat het niet significant uitmaakt of de TDS-meting direct of pas na 
enige tijd wordt gedaan. Het fluor zou tijdens het wachten het Si in kunnen diffunderen, 
maar blijkbaar niet zo diep, dat het er niet meer uitkomt bij het verhitten tot 950 K. 

Hieruit concluderen we dat de integraal van het TDS-spectrum een goede maat is voor 
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de fluorinhoud van de SiF x-laag. 

4.4 Resultaten 
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Figuur 4.4-b: TDS met ~~ = 0.4 Kç 1
. 

Om een inzicht te krijgen in de opbouw van de SiF x-laag , is een serie wisselmetingen gedaan 
bij 300 K. De XeF2-flux is hierbij gevarieerd van 0.2 tot 3 MLs- 1

. Ook de tijdsduur txeF2 

van de XeF2-belichting is gevarieerd van 100 tot 6000 s. Uit de lange wisselmetingen zijn 
de kali bratiefactoren C(SiF4 ; SiF3+) en C(X eF2 ; X eF+) bepaald. Een van deze metingen 
staat in figuur 4.1. Na elke wisselmeting is een TDS-meting gedaan, waaruit de 
fluorinhoud L bepaald is. Deze TDS-meting, waarbij een temperatuur van ongeveer 950 K 
wordt bereikt, dient meteen als schoonmaakprocedure voor de volgende wisselmeting. 

In figuur 4.5 is de gemeten fluorinhoud Luitgezet tegen de belichtingstijd txeF2 • Er zijn 
duidelijk enkele trends te zien. Zo is duidelijk te zien dat voor alle vier meetseries L in eerste 
instantie snel groeit, en dat vervolgens de groeisnelheid gestaag afneemt. Bovendien is na 
een willekeurige 'belichtingstijd' txeF

2 
de fluorinhoud van de SiFx-laag groter, naarmate 

de gebruikte XeF 2-flux groter is. Alleen de meetpunten bij 0.8 MLs-1 wijken hier van af. 
De met 0.8 MLs-1 bereikte laagdiktes zijn zelfs vrijwel even groot als de laagdiktes die 
ontstaan zijn door een belichting met 3.1 MLs- 1 , en ze zijn in ieder geval aanzienlijk groter 
dan vergelijkbare metingen met 1.0 MLs-1 . De metingen zijn in de volgende volgorde 
gedaan: 1.0, 3.1, 0.8 en 0.2 MLs-1 . Het lijkt er dus op dat de fluorinhoud in de loop van 
de tijd toeneemt. De reproduceerbaarheid vormt in ieder geval een probleem. We komen 
hier in hoofdstuk 5 nog uitgebreid op terug. 

In figuur 4.6-a zijn dezelfde meetpunten weergegeven als functie van de dosis d. Het 
lijkt erop dat, op deze manier uitgezet, de meetpunten in het lage dosis-bereik samen vallen 
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Figuur 4.5: De fluorinhoud L als functie van de belichtingstijd ixeF2 , gemeten bij verschillende 
XeF 2-fluxen. 

(uitvergroot in figuur 4.6-b). 
Een eerste conclusie, die uit deze metingen kan worden getrokken, is dus dat er, m 

vergelijking met de literatuur, een dikke SiFx-laag ontstaat, en dat voord< 1000 ML de 
laagopbouw een functie van de dosis is. 

De grote waarden voor de fluorinhoud L zouden geïnterpreteerd kunnen worden als een 
aanwijzing voor het bestaan van fluordiffusie in het Si-rooster. Fluordiffusie in Si is tot op 
heden nog niet onomstotelijk bewezen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de 
meeste technieken, die gebruikt worden bij het onderzoek naar het XeF 2/Si-systeem, zeer 
oppervlaktegevoelig zijn. Er zijn echter wel enkele artikelen die handelen over fluordiffusie 
in Si. Het gaat daar wel om andere experimentele omstandigheden dan in SCEPTER. 

Zo heeft Brauit na blootstelling van Si(IOO) aan fluorhoudend plasma met nuclear 
reaction analysis (NRA) fluor tot op dieptes van 500 Á aangetroffen. Bovendien stelt hij 
vast dat de fluordiffusie onafhankelijk is van de energie van de ionen uit het plasma, hetgeen 
duidt op diffusie [BRA91]. 

Berekeningen van Van de Walle aan fluordiffusie in een perfect, star Si-rooster laten zien 
dat het voor het fluor energetisch het gunstigst is om als F--ion de interstitiële plaatsen 
in het rooster te bezetten. De energie om te diffunderen is dan 0.68 eV. Zodra echter het 
rooster kan relaxeren, wordt het mogelijk dat het het F-atoom een binding aangaat met Si 
[WAL88]. 

Silverman heeft berekend dat in amorf silicium diffusie van Si-F waarschijnlijker is dan 
diffusie van F of F 2 [SIL90]. 

Jeng heeft met secondary ion mass spectroscopie (SIMS) geconstateerd dat in Si ge
Implanteerd fluor het sample uit diffundeert, bij temperaturen vanaf 500 K. Deze diffusie 
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verloopt sneller voor grotere fluorconcentraties [JEN92]. 
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4.5 Diffusiemodel 

Omdat de resultaten uit de vorige paragraaf wijzen op fluordiffusie, zal in deze paragraaf 
een eenvoudige uitdrukking voor de fluorinhoud van het Si ten gevolge van diffusie worden 
afgeleid. 

De standaard uitdrukking voor diffusie is 

~ (nac(x, t)) 
ax ax 

ac(x, t) 
at 

(4.7) 

De parameter x is hierin de plaatscoördinaat, die gedefinieerd is in de richting van de 
diffusie. C is de concentratie fluor. In ons systeem is er niet alleen sprake van diffusie, 
maar ook van een etsend oppervlak. Het oppervlak verplaatst zich door de etsende werking 
van het XeF Tgas met een snelheid R (figuur 4. 7). De plaatscoördinaat in het stelsel dat 
met het oppervlak meebeweegt, heet x'. Er geldt dan 

x'= x- Rt. (4.8) 

Als we deze transformatie invullen in de diffusievergelijking 4. 7, en bovendien verander-

I X=Ü X'=O 
I 
I 
I 
I 
I 

: R 
I 
I 
I 
I 

Figuur 4. 7: Definitie van de vaste coördinaat x en de met het oppervlak mee bewegende 
coördinaat x'. 

stellen dat de diffusiecoëfficiënt D een constante is, ontstaat deze vergelijking: 

Da2 C(x', t) + RaC(x', t) = aC(x', t) 
ax'2 ax' at 

(4.9) 

Voor het eenvoudige geval dat de concentratie C(O, t) aan het oppervlak (x' = 0) constant 
Co is op t > 0, is de oplossing van de differentiaalvergelijking analytisch te schrijven als 
[KUC61]: 

Co x' + Rt -- x' - Rt 
{ 

Rx } 
C(x',t) = T erfc [ 

2
VDt] + e D erfc [ 

2
VDt] · ( 4.10) 

Deze oplossing heeft een asymptoot C(x', t) c::: C0e-~' voor Rt ~VDt. 

38 



Een andere analytische oplossing kan worden berekend voor een exponentieel toene
mende oppervlakteconcentratie, met een tijdconstante 7: 

( 4.11) 

Cref f is hierin de oppervlakteconcentratie voor t ---+ oo. Zo'n situatie doet zich bijvoorbeeld 
voor in het geval dat de plakkans S evenredig is met het aantal onbezette plaatsen aan het 
oppervlak (1- 0), waarin() = C(O, t)/Creff· Er zijn ook complexere systemen te verzinnen 
waarin ook nog desorptiekansen, precursors en dergelijke voorkomen. In de regel zullen 
deze echter allemaal deze exponentiële vorm hebben, zij het met verschillende concentraties 
Cref f en tijdeonstantes 7. De berekening staat in appendix C. De oplossing ziet er als volgt 
uit: 

C(x', t) 

( 4.12) 

Deze oplossing lijkt veel op de oplossing van het probleem waarin C(O, t) = C0 (vergelijking 
4.10). De extra term in 4.12 zorgt er voor lage t voor, dat de concentratie lager blijft 
dan in het eenvoudigere geval. De e-~-term zorgt er echter voor, dat na bepaalde tijd 
de extra factor geen rol van betekenis meer speelt, en we in een situatie terechtkomen 
waarin de oppervlakteconcentratie constant is en de concentratie beschreven wordt door 
uitdrukking 4.10. 

Door het berekende fluorconcentratieprofiel te integreren wordt een waarde voor de 
fluorinhoud van het Si-sample gevonden: 

L(t) = fooo C(x, t)dx. ( 4.13) 

Voor de asymptotische oplossing van 4.10 wordt L dan 

L =CoD. 
R 

( 4.14) 

Om een idee te krijgen van de grootte van de diffusiecoëfficiënt D, kan een snelle, eerste 
schatting gemaakt worden. Stel dat we een C0 = 0.5 ML hebben, en een 814 = 0.1 bij een 
flux van 1 MLs-1

. Dit komt in SI-eenheden overeen met Co = 2.5 · 1028 #m-3 en R = 
1.4 · 10-11 ms-1

. De gemeten grootte vanLis ongeveer 30 ML. Dit wordt in SI-eenheden 
2.1·1020 #m-2 . Dit invullendinuitdrukking 4.14 vinden we dan D = 1.1·10-19 m2s-1 . In 
de literatuur hebben we geen enkele referentie van deze waarde kunnen vinden. Wel kunnen 

39 



we zeggen dat de orde van de uitkomst niet onrealistisch hoeft te zijn. De diffusiecoëffici
enten van de diffusie bij 300 K van respectievelijk N, 0 en C in silicium zijn 8 · 10- 24

, 

3 · 10-20 en 4 · 10-22 m 2s-1 [PR088]. Onze waarde van de diffusiecoëfficiënt van F in Si is 
van dezelfde orde. 
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4.6 Diffusiemodel en resultaten vergeleken 

Om het gemeten verloop van L te kunnen vergelijken met het diffusiemodel uit de vorige 
paragraaf, moeten we het model vereenvoudigen door een paar aannames te maken. 

Ten eerste nemen we in de berekening aan, dat het sample-oppervlak met een constante 
snelheid beweegt. Deze snelheid is de stationaire waarde van R. 

( 4.15) 

In werkelijkheid is dit niet het geval, aangezien de XeF 2-flux niet onmiddellijk op zijn 
eindwaarde is, en dus ook de etssnelheid R toeneemt in de tijd. Bovendien hoeft het 
verband tussen R en XeF 2-flux, zeker voor kleine waarden van t, niet lineair te zijn; in 
andere woorden, 814 hoeft niet direct op zijn stationaire waarde te zijn. 

Een andere aanname die we doen, is dat de tijdconstante T van de opbouw van de 
oppervlakteconcentratie klein is in vergelijking met de belichtingstijden die we gebruiken: 
T ~ 100 s. We gebruiken dus de eenvoudig uitdrukking 4.10 voor de fluorconcentratie. 

Verder nemen we ook aan dat de oppervlakteconcentratie evenredig is met de stationaire 
waarde van de aangeboden flux: 

( 4.16) 

Ook hier geldt weer dat voor kleine waarden van t de XeF rflux nog niet op zijn statio
naire waarde is. Deze aanname heeft als fysische achtergrond dat de plakkans voor een 
XeF 2-molekuul niet wezenlijk afhangt van de oppervlakteconcentratie. Dit lijkt een re
delijke veronderstelling voor lage oppervlaktebedekkingen of voor systemen waarbij het 
XeF 2-molekuul zich in eerste instantie in een zwakgebonden toestand aan het oppervlak 
bindt. 

Er doet zich bij de verwerking van deze wisselmetingen het probleem voor, dat na een 
bepaald aantal meetpunten de wisselcyclus veranderd is (na circa 100 s). De aanleiding 
om dit te doen was, dat we meenden dat een hogere wisselfrequentie in de aanloopfase van 
de meting wenselijk was om uit de snel opkomende signalen het verloop van 814 en E te 
kunnen bepalen. In de stabielere fase van de wisselmeting was zo'n hoge wisselfrequentie 
niet meer nodig en werd de wisselcyclus vertraagd. De reden hiervoor was, dat door het 
minder aanspreken van de stappenmotoren, de meting ongevoeliger zou zijn voor (toen 
nog) optredende storingen in de aansturing van de stappenmotoren. Het gevolg hiervan is 
dat het verband tussen tijd en dosis niet eenduidig is. De dosis wordt berekend door in 
de situatie waarbij de samplehouder in de Si-positie staat (gedurende een tijd tsi), 100% 
van de XeF 2-flux te integreren over de tijd. Als de samplehouder in de Ni-positie staat 
(gedurende een tijd TNi), bereikt ongeveer 30% van XeF2-flux het CDA. Aangezien de 
wisselcyclus veranderd is, verandert ook het verband tussen de tijd en de dosis. Daarom 
zullen alleen die meetpunten waarbij de verandering van wisselcyclus niet is opgetreden 
worden meegenomen in een poging de data te fitten aan het model. Deze meetpunten zijn 
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gelijktijdig gefit, dus niet voor iedere XeFrflux apart. De fitparameters zijn o: en D. De 
etssnelheid kan bepaald worden uit de wisselmetingen en komt overeen met 814=0.17. Een 
kleinste kwadraten fit levert een diffusiecoëfficiënt D = 12 · 10-20 m 2s-1. Dit is vrijwel 
dezelfde waarde als die we met de eerste schatting uit paragraaf 4.5 gevonden hebben. Uit 
de gevonden waarde van o: volgt voor het verband tussen de flux ei> en Co: 

C~ = 0.35 ·ei> ML(Fluor). ( 4.17) 

Hierin is ei> de flux in ML(XeF 2 ) en C~ de oppervlakteconcentratie in monolagen fluor. 
In de figuren 4.8-a, 4.8-b, 4.8-c en 4.8-d zijn de fitresultaten te zien. Het is duidelijk te 

zien dat vooral voor de metingen van 1.0 en 0.2 MLs-1 de gefitte waarden netjes binnen de 
foutenmarges blijven. Voor de meting van 0.8 MLs-1 is de fit het slechtst. Zoals al eerder 
opgemerkt is in paragraaf 4.4, is dit ook de meetserie waarbij de gevonden waarden van L 
verdacht groot bleken te zijn. 

In figuur 4.9 is het berekende verloop van L als functie van de tijd, en als functie van 
de dosis te zien. Hierbij zijn de met de fit gevonden waarden voor o: en D gebruikt. Het is 
goed te zien dat het karakter van de berekening overeenstemt met dat van de metingen uit 
de figuren 4.5 4.6-a en 4.6-b. Als functie van de tijd is de opbouw van de SiF x-laag voor 
verschillende XeF 2-fluxen duidelijk verschillend. Als functie van de dosis ligt het berekende 
verloop in de beginfase dichter bij elkaar. Deze constatering is de aanleiding om nieuwe 
meetpunten voor grotere doses te gaan verzamelen. 

4. 7 Voorlopige conclusie 

De eerste conclusie is dat wisselmetingen niet geschikt zijn om L te bepalen. TDS-metingen 
zijn daarvoor beter bruikbaar. 

De grootte van de fluorinhoud L van de SiF x-laag is aanleiding om de diffusie van 
fluor in Si te onderzoeken. De eerste schatting van de diffusiecoëfficiënt bij 300 K is 
12 ·10- 20 m2s- 1 • Doordat er slechts 11 meetpunten bruikbaar zijn gebleken om de opbouw 
van L te vergelijken met het geïntroduceerde diffusiemodel, is het zinvol de metingen te 
herhalen, waarbij het sample echter niet meer voortdurend in de Ni-positie geplaatst wordt. 
Deze metingen, en de complicatie die daarbij zou optreden, komen in het volgende twee 
hoofdstukken aan de orde. 
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Hoofdstuk 5 

Reproduceerbaarbeid van de 
fluorinhoud van de SiFx-laag 

5.1 inleiding 

De meetresultaten uit het vorige hoofdstuk vormen de aanleiding om nog een meetserie te 
doen, waarbij de flux gevarieerd wordt van 0.2 tot 3 MLs-1 en de tijd van 100 tot 6000 s. 
Deze metingen zijn verricht op een nieuw Si-sample. Dit hoofdstuk gaat over de problemen 
met de reproduceerbaarheid van metingen aan dat nieuwe sample. 

5.2 groeiende TDS-laag 

Alvorens een sample gemonteerd wordt in de opstelling, wordt het in HF gereinigd. Ver
volgens wordt het afgespoeld met gedestilleerd water, en ten slotte wordt het in alcohol 
bewaard tot de montage. Nadat het nieuwe sample gemonteerd is in de opstelling, is het 
na enkele inleidende metingen (massa-instellingen van QMS controleren) gedurende 3500 s 
blootgesteld aan een XeF2-flux van 1 MLs-1 (d ~ 2500 ML XeF2). Vervolgens is een 
TDS-meting gedaan. Deze is afgebeeld in figuur 5.1. 

Er zijn twee merkwaardigheden te zien in figuur 5.1. Ten eerste is de integraal onder de 
gemeten kromme, en dus de fluorinhoud L, klein in vergelijking met eerdere metingen. Zelfs 
in vergelijking met figuur 4.3, waar gedurende een kortere tijd het sample is blootgesteld 
aan XeF2 , is de gemeten waarde van L hier kleiner (L = 9.5 en 17 ML). 

Het tweede opmerkelijke verschil met oudere metingen, zoals wederom bijvoorbeeld 
figuur 4.3, is de vorm van de TDS-piek. Terwijl er altijd duidelijk 2 pieken te herkennen 
zijn in de TDS-spectra, is hier slechts één piek te zien. Deze lijkt overigens wel veel op de 
rechter piek uit figuur 4.3. De hoogte van deze piek, gecorrigeerd voor de achtergrond, is 
in beide gevallen ongeveer 600 counts s-1 . En ook de ligging van het maximum is ongeveer 
hetzelfde; iets lager dan 700 K. 

Om alle twijfel over de waargenomen verschijnselen, de kleine waarde van L en de 
ontbrekende piek, weg te nemen, is de meting twee maal herhaald. Weer is na 3500 s 
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Figuur 5.1: De eerste TOS-meting op een nieuw sample. 

belichting met XeF 2 een TDS-spectrum genomen. Het resultaat hiervan is te zien in 
figuur 5.2. Hoewel de belichtingstijd en de flux hetzelfde zijn, verandert het TDS-spectrum! 
De piek bij de lage temperatuur lijkt langzaam te verschijnen. 

5.3 Sample-geschiedenis 

Om duidelijkheid te krijgen over de fysische achtergrond van het in de vorige paragraaf 
beschreven verschijnsel, zijn regelmatig zogenaamde ijkmetingen gedaan. Zo'n ijkmeting 
bestaat eigenlijk uit twee metingen; eerst een XeF2-belichting van 3500 s met 1 MLs-1

, 

en vervolgens een TDS-meting. Daarbij wordt bijgehouden welke doses XeF 2 het sample 
tussen twee opeenvolgende ijkmetingen heeft gekregen. 

Om de geschiedenis van het sample te kunnen beschrijven, is het noodzakelijk een 
nieuwe parameter te definiëren: de totale dosis E. De grootheid E is de totale hoeveelheid 
XeF 2 (in ML) die op het sample is terechtgekomen, vanaf het moment dat het sample voor 
het eerst in de opstelling is geplaatst. 

Bij het bepalen van E moeten niet alleen de doses van de verschillende metingen ge
sommeerd worden. Wanneer 's avonds de vloeibare stikstof uit het reservoir van de sam
plehouder verdampt, warmt de samplehouder en dus ook het gas dat daarop vastgevroren 
is op. Hierdoor komt een grote hoeveelheid XeF 2 vrij. In figuur 5.3 is een nachtelijke 
drukmeting te zien. Blijkbaar treedt na 4 uur de grootste gaspiek op. De schaal van de 
p-as is niet absoluut geijkt, en moet eigenlijk gezien worden als een grove indicatie van 
de druk. Als we aannemen dat het hier vooral XeF 2-gas betreft, kan met behulp van de 
kinetische gastheorie berekend worden, dat de totale dosis op het sample ten gevolge van 
het opwarmen van de samplehouder ongeveer 7 · 103 ML XeF 2 is. De maximale flux die 
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Figuur 5.2: De tweede en derde TOS-meting, gedaan onder de zelfde omstandigheden als de 
meting uit figuur 5.1. Bij 550 Kontstaat een nieuwe piek. 

bereikt wordt, is 7 MLs-1 . 

In figuur 5.4 zijn enkele TDS-spectra van ijkmetingen te zien. Het is duidelijk dat voor 
E < 49000 ML nog geen stabilisatie in de groei van de TDS-piek optreedt. De piek bij 
700 K lijkt wel stabiel te zijn. Er is in ieder geval geen duidelijk verschil meer te zien tussen 
de metingen na 27000 en 49000 ML XeF 2 • 

In figuur 5.5 is de fluorinhoud van de ijkspectra Lijk uitgezet als functie van de totale 
dosis E. In de figuur is duidelijk te zien dat de toename van de fluorinhoud na een ijkmeting 
afneemt met de totale dosis E. Er is evenwel nog geen duidelijke stabilisatie te zien. 

Het moge duidelijk zijn dat, alvorens verder te gaan met de dosisafhankelijke metingen 
van de opbouw van de SiF x-laag, we eerst zekerheid moeten krijgen over wat er met het 
sample gebeurt. We mogen in ieder geval metingen niet direct met elkaar vergelijken. 

5.4 Discussie 

5.4.1 Hoge temperatuur piek 

Uit figuur 5.4 volgen twee constateringen met betrekking tot de TDS-piek bij 700 K: 

• Deze TDS-piek verandert niet van positie, en nauwelijks van hoogte. 

• Bij een pas gemonteerd sample is deze TDS-piek de enige TDS-piek. 

Het feit dat deze TDS-piek bij een hogere temperatuur ligt dan de grote, groeiende 
piek, betekent dat het SiF 4 , dat pas bij 700 K desorbeert, moeilijker gevormd wordt, of 
moeilijker los komt van het sample. 
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Figuur 5.3: Drukpuls ten gevolge van het opwarmen van het stikstofreservoir van de sample
houder. 

Een eerste hypothese om de aanwezigheid van deze hoge temperatuur piek te verklaren, 
heeft te maken met het opraken van het SiF x tijdens het desorptieproces. Het SiF 4 wordt 
tijdens de TDS-meting gevormd uit SiF x+SiF x, met x < 4. Om op deze manier SiF 4 te 
vormen, moeten de beide reactiepartners wel bij elkaar zitten. Als op een bepaald moment 
alle SiF x-radikalen met hun buren hebben gereageerd, kunnen er nog SiF x-radikalen zonder 
buur-radikaal overblijven. Om deze bij elkaar, en zo tot reactie, te brengen is extra energie 
nodig. Blijkbaar worden de radikalen pas bij 700 K mobiel genoeg om een reactiepartner 
te kunnen vinden. 

Een andere verklaring voor de aanwezigheid van de hoge temperatuur TDS-piek is dat 
er een laag van 'vreemde' atomen op het Si-oppervlak is terechtgekomen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan zuurstof, of een of ander metaal (bijvoorbeeld nikkel 
uit het dekplaatje, of vervuiling afkomstig van de pincet en de schroevendraaier die bij 
het monteren zijn gebruikt). Als de SiF x-radikalen gebonden zijn aan bijvoorbeeld zo'n 
zuurstofatoom, is er een hogere energie nodig om het SiF x los te krijgen. 

Om het plausibel te maken dat zuurstof de desarptie van SiF 4 bemoeilijkt, kunnen 
we kijken naar enkele bekende bindingsenergieën uit de gasfase. De bindingsenergie van 
Si-0 in een gas is 8.25 eV, die van Si-Si daarentegen is slechts 3.16 eV [SEN90]. Hoewel 
deze bindingsenergieën uit de gasfase niet klakkeloos kunnen worden toegepast op atomen 
op het oppervlak, geven ze wel een indicatie van de verhoudingen van de verschillende 
bindingsenergieën. Het is dus aannemelijk dat de aanwezigheid van zuurstof de desarptie 
van SiF 4 bemoeilij kt. 
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Figuur 5.4: Thermische desorptie spectra van enkele ijkmetingen, voor verschillende waarden 
van de totale dosis E. 

Aangezien de hoge temperaturen piek nauwlijks verandert, moet in deze verklaring, het 
zuurstof (of een ander vervuilend atoom) niet van het sample verdwijnen. De vervuiling 
blijft dus zitten waar hij zit, of beweegt mee met het oppervlak. 

De fluorinhoud van de hoge temperatuur piek is 9.5 ML. Dit komt overeen met 2.4 ML SiF 4 . 

In de verklaring die uitgaat van een vervuiling op het oppervlak, is dus blijkbaar 2.4 ML si
licium gebonden aan die vervuiling. Deze waarde is niet dermate groot, dat deze verklaring 
verworpen moet worden. 

5.4.2 Lage temperatuur piek 

De lage temperatuur piek bij 550 K heeft de volgende kenmerken: 

• De piek is niet aanwezig bij de eerste TDS-meting. 

• Deze TDS piek groeit gestaag. De groei neemt wel af, maar stabilisatie is nog niet 
bereikt bij E = 105 ML XeF 2 • 

Het feit dat steeds meer SiF 4 desorbeert bij 550 K, doet denken aan oppervlaktevergro
ting. Als er grote, diepe kloven ontstaan, is het effectieve oppervlak groter. We zien een 
toename van Lijk van 9.5 ML (alleen hoge T) tot 26 ML (voor E = 105 ML); een factor 
3. Het is niet waarschijnlijk dat zo'n grof oppervlak vanzelf zou ontstaan. Daar moet 
een oorzaak voor aan te wijzen zijn. Een mogelijkheid is, dat het in de vorige paragraaf 
genoemde zuurstof of een andere vervuiling, een soort masker vormt. Op de plekken waar 
het masker niet zit, wordt veel harder geëtst dan op plaatsen waar wel een masker zit. Dit 
leidt tot diepe gaten, en dus tot een groter oppervlak. 

48 



30 ~----------------------~ 

25 

::::J 20 
2 
'-------' 

_j 15 
, 

or:' 

/ 
o/• , 

j{ 

10 /o 940314 op 

I 

/ 

_,/ 
_",",-

7' D 

/. 940315 

0 "" .. -"" 
/ 940317 

_,-· 

5 ~----~----~----~----~--~ 
0 20000 40000 60000 80000 1 00000 

E [ML] 

Figuur 5.5: Fluorinhoud van de TOS-ijkmetingen Lijk. als functie van de totale dosis XeFz. 
De metingen zijn verricht op de vermelde dagen. 

Uitgaand van dit groeiende oppervlak moet de eerste hypothese dat de hoge tempera
tuur piek te wijten is aan buurloze, overblijvende atomen verworpen worden. Want als het 
totale oppervlak groeit, ligt het voor de hand dat ook het overblijvende aantal buurloze 
atomen groeit. De hoge temperatuur piek is echter redelijk stabiel. 

We houden het er voorlopig dan ook op dat het samplehistorie-effect te wijten is aan 
de aanwezigheid van vervuiling, die als een masker fungeert. Dit masker heeft als gevolg 
dat het oppervlak toeneemt. 

Het gedrag uit figuur 5.5 past ook in dit beeld. Als de steile structuren, die onder 
invloed van het masker ontstaan, te smal en/ of te diep worden, zullen ze afbreken. Het lijkt 
daarom logisch dat er een maximum in de oppervlaktevergroting optreedt. In figuur 5.5 
is dit maximum weliswaar nog niet bereikt, maar er is wel duidelijk een afvlakking van de 
curve te zien, hetgeen met het zojuist beschreven mechanisme verklaard kan worden. 

Een andere aanwijzing dat het oppervlak verruwd is, is dat op het sample na gebruik 
een duidelijke matte, doffe plek te zien is. Ook met een elektronenmicroscoop is duidelijk 
een grove structuur te zien. De precieze aard van deze grofheid, is hiermee echter niet te 
achterhalen. 
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5.5 Het herstellen van de beginsituatie 

In deze paragraaf worden twee zeer recente experimenten behandeld, die beide een reductie 
van de lage temperatuur TDS-piek tot gevolg hebben. 

Bij het eerste experment is het sample gedurende een uur met 1 ke V Ar+ -ionen be
schoten. Uit de stroom die door het sample gaat lopen tijdens de ionenbeschieting, kan 
een schatting van de minimale ionen-flux op het CDA gemaakt worden, door te veronder
stellen dat de ionenflux homogeen over de hele samplehouder verdeeld is. in werkelijkheid 
is de flux licht gepiekt op het CDA. De schatting voor de minimale flux op het CDA is 
6 · 10-3 MLs-1

. Als we veronderstellen dat de sputter-yield ongeveer 0.5 is, vinden we dat 
na een uur ionenbeschieting minimaal 11 ML Si weggesputterd is. 
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Figuur 5.6: TOS-spectra na twee ijkmetingen. Na het ionenbombardement is de linker piek 
aanzienlijk verkleind . 

In figuur 5.6 zijn de TDS-spectra van twee ijkmetingen te zien. Eén meting is gedaan 
voor het ionenbombardement, één erna. Het is duidelijk te zien dat de lage temperatuur 
TDS-piek drastisch afgenomen is. De fluorinhoud Lijk is door het ionenbombardement 
gereduceerd van 20 naar 9 ML. 

Dit gedrag is goed te rijmen met de hypothese dat oppervlaktevergroting de oorzaak is 
van de waargenomen toename van de fluorinhoud Lijk· Aangezien de ionen het oppervlak 
onder een hoek van 45° treffen, zullen ze hoofdzakelijk de bovenkant van de kloven 'zien', 
mits de kloven niet dieper dan breed zijn. De schuine inval van de ionen heeft dan een 
afvlakkende werking. 

Als we naar de hoge temperatuur piek kijken, zien we dat deze nauwelijks is veranderd 
door het ionenbombardement. Als we de vervuilingshypothese willen handhaven, moet 
hieruit geconcludeerd worden dat de ionen de vervuiling niet wegsputteren. Dat is echter 
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niet erg waarschijnlijk, omdat de bindingsenergie van een willekeurige vervuiling vele malen 
kleiner is dan de ionenenergie van 1 keV. Naar aanleiding van dit experiment moeten dus 
vraagtekens worden gezet bij de vervuilingshypothese. 

Wegens tijdgebrek is er niet uitgebreider gekeken naar de invloed van sputteren op 
de ijkresultaten. Met name de invloed van een langer ionenbombardement op de hoge 
temperatuur piek is iets, waar nog naar gekeken moet worden. Als de hoge temperatuur 
piek uiteindelijk niet verdwijnt, moet de hypothese van een vervuiling op het oppervlak 
verworpen worden. 
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Figuur 5.7: De onbewerkte SiFj en XeF+ signalen als functie van de tijd. Bijt~ 500 s begint 
er SiF 4 geproduceerd te worden. Bij t ~ 1200 s is de samplehouder in de Ni-positie geplaatst. 
Het SiFj -signaal zakt dan naar het niveau uit het begin van de meting. Deze achtergrond is 
afkomstig van XeF~+. 

Het tweede experiment waarbij de fluorinhoud van een ijkmeting verminderd wordt, is 
het beluchten van de opstelling. Dit gebeurt in eerste instantie met stikstof. Vervolgens 
wordt het vat opengeschroefd. Na een dag blootgesteld te zijn aan de buitenlucht, is de 
opstelling weer op vacuüm gebracht. Bij de eerste belichting van het sample met XeF 2 was 
geen SiFj -signaal te zien, ofschoon er wel degelijk XeF 2 op het sample terecht kwam, en 
ook verbruikt werd, zoals bleek uit het XeF+ -signaal. Op een bepaald moment begon er 
weer SiF 4 geproduceerd te worden. Dit is te zien in figuur 5. 7. Uit het feit dat het een 
tijd duurt voordat er SiFj te zien is, moeten we concluderen dat er tijdens het beluchten 
een afschermde laag op het sample terechtgekomen is. Het is nog onduidelijk waaruit deze 
laag bestaat. 

Nadat de SiF 4-productie weer op gang is gekomen, is een ijkmeting (3500 s, 1 MLs-I, 
TDS) gedaan. Deze is, samen met de laatste ijkmeting voor het beluchten, te zien in 
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Figuur 5.8: TOS-spectra van een ijkmeting, voor en na het beluchten van de opstelling. Het 
beluchten heeft de lage temperatuur piek gereduceerd. 

figuur 5.8. Ook het beluchten van het sample heeft een sterke reductie van de lage tempe
ratuur piek tot gevolg. 

In het beeld van een verruwd oppervlak is dit in te passen als de kloven zeer smal zijn. 
Dan is het namelijk mogelijk dat de wanden van zo'n kloof bij oxidatie bruggen vormen, 
en het oppervlak dus verkleinen. 

Een andere manier om de hypothese van oppervlaktevergroting in overeenstemming 
te brengen met dit beluchtingsexperiment, is door te veronderstellen dat op slechts een 
klein gedeelte van het oppervlak geen maskerende vervuiling zit. Door deze kleine gaten 
in het masker komt het fluor bij het silicium. Aangezien het XeF 2 isotroop etst, kan onder 
zo'n gat een grote holte ontstaan, hetgeen noodzakelijk is om de grote waardes van de 
fluorinhoud L te kunnen verklaren. In figuur 5.9 is deze situatie geschetst. Als dit 
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Si 

F 

Figuur 5.9: Schematische weergave van het etsen m het geval van een grote oppervlakte
afscherming. 

systeem belucht wordt, worden de gaten in het masker opgevuld, en kan het proces opnieuw 
beginnen. Hoewel de kans dat het gat op dezelfde plek ontstaat, gering is bij een kleine 
concentratie gaten, zullen na verloop van tijd desalniettemin oude gaten opnieuw worden 
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aangeboord, hetgeen experimenteel tot uiting moet komen in een snellere toename van de 
fluorinhoud van de ijkmetingen als functie van de totale dosis E. Hier is nog niet naar 
gekeken. 

Het feit dat een ionenbombardement de lage temperatuur piek verkleint, maakt deze 
verklaring van grote ruimtes onder het oppervlak echter erg onwaarschijnlijk. In dit geval 
is het namelijk zeer onwaarschijnlijk dat de ionen de vervuiling niet zouden wegsputteren. 

5.6 Suggesties voor experimenten 

Om de broodnodige duidelijkheid over deze verschijnselen te krijgen, zal nog experimen
teel werk moeten worden gedaan. Enkele mogelijke experimenten zullen nu kort worden 
toegelicht. 

Het eerste experiment dat we zouden kunnen doen, is H2-gas inlaten in het systeem. De 
bedoeling hiervan is dat het waterstof met het zuurstof reageert en zo de hoge temperatuur 
piek verdwijnt. Blijkt dit niet te gebeuren dan moet de verklaring niet in de aanwezigheid 
van zuurstof worden gezocht. 

Een andere mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hetgeen er gebeurt met het 
sample-oppervlak, is twee identieke samples bloot te stellen aan een grote dosis zuurstof. 
Bij één sample gebeurt dit na een zeer kleine totale XeF 2-dosis ( E < 500 ML), bij het 
andere sample pas na een veel grotere dosis (E > 5 · 104 ML). Als het sample-oppervlak 
inderdaad vergroot is gedurende de experimenten, is er dus ook meer ruimte voor de 0-
atomen om zich aan het sample te hechten. Met SIMS kan dan de hoeveelheid zuurstof, die 
zich op het sample bevindt, nauwkeurig bekeken word·.~n. Op deze manier is het mogelijk 
om na te gaan of er inderdaad sprake is van oppervlaktevergroting. Een voorwaarde hierbij 
is wel dat de zuurstofatomen niet in het Si diffunderen. Uit een extrapolatie van de door 
Wolf vermelde data voor diffusie van 0 in Si blijkt de diffusiediepte lv voor 300 K zeer 
klein te zijn [WOL69]: 

(5.1) 

Het genoemde probleem treedt dus niet op; zuurstof diffundeert zo goed als niet in Si. 
Een derde mogelijkheid is te proberen het sample netjes door midden te zagen of te 

breken, om vervolgens met een elektronenmicroscoop de dwarsdoorsnede van het oppervlak 
te bekijken. Op deze manier is de veronderstelling van de grote, diepe holtes na te gaan. 
Er is wel al met een elektronenmicroscoop loodrecht op het sample-oppervlak gekeken. 
Daarbij waren weliswaar structuren te zien met een grootte van circa 1000 Á, maar hieruit 
kon niets worden opgemaakt over de aard van de waargenomen structuren. 

Het zou wenselijk zijn om sampletemperaturen boven 950 K te kunnen halen. Zo zal 
bij het smeltpunt van Si (1685 K) alle oppervlaktevergroting verdwijnen. Bovendien is 
het met hogere temperaturen misschien mogelijk om de vervuiling van het sample te laten 
desorberen. 

Analysetechnieken als XPS en ellipsametrie bieden de mogelijkheid om de samenstelling 
van de bovenste lagen van het sample te bekijken. Hiermee kan een uitspraak worden 

53 



gedaan over de aard van de eventuele vervuiling. 
Voor alle experimenten waarbij het sample getransporteerd moet worden naar een an

dere opstelling hebben we te maken met het feit, dat het beluchten van het sample de 
lage temperatuur TDS-piek grotendeels verwijdert. Het is van belang om uit te zoeken 
of het mogelijk is om het sample in een stikstofomgeving te transporteren, en of dit het 
oppervlak niet aantast. Een recent experiment met een N2-beluchting laat duidelijk zien 
dat de SiF x-laag verdwijnt onder invloed van N2 . Dit is in overeenstemming met de door 
Brauit gesignaleerde substitutie van aan slicium gebonden fluor door stikstof [BRA91]. Er 
moet nog onderzocht worden of de eventuele oppervlakte vergroting verdwijnt door het 
beluchten met stikstof. 

5. 7 Conclusie 

De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is dat de voorgeschiedenis van het sample 
invloed heeft op de hoeveelheid fluor die op/in het sample blijft zitten. De oorzaak hiervan 
is nog niet vastgesteld, al zou een verklaring kunnen zijn dat een hoeveelheid zuurstof (of 
een andere stof) als masker fungeert en zo aanleiding geeft tot oppervlaktevergroting. Het 
feit dat een ionenbombardement geen merkbare invloed heeft op de hogere temperatuur 
TDS-piek is echter niet goed te combineren met deze verklaring. Toekomstige experimenten 
zullen uitsluitsel moeten geven. De resultaten uit hoofdstuk 4 moeten in ieder geval met 
de nodige terughoudendheid worden bekeken. 
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Hoofdstuk 6 

Resultaten laagopbouw 

6.1 Inleiding 

De in hoofdstuk 5 gepresenteerde ijkmetingen zijn afgewisseld met dosis- en fluxafhankelijke 
metingen van de opbouw van de reactielaag, ditmaal zonder wisselingen van Si naar Ni. 
Deze metingen worden in dit hoofdstuk besproken (paragraaf 6.2). In paragraaf 6.3 worden 
deze data gecorrigeerd voor de invloed van de samplehistorie. Ter verklaring van de zo 
gevonden resultaten, wordt in de paragrafen 6.4 en 6.5 vervolgens een model gepresenteerd. 

6.2 Onbewerkte resultaten 
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Figuur 6.1: De fluorinhoud L als functie van de dosis d. 
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Figuur 6.2: Het lage dosisgebied van figuur 6.1 uitvergroot. 

Om in een groter dosisbereik bruikbare meetpunten te krijgen, zijn enkele metingen ge
daan. De XeF2-flux is hierbij gevarieerd van 0.2 tot 3.1 MLs-1 . De belichtingstijd is 
gevarieerd van 100 tot 6000 s. Bij enkele lange metingen, waarbij stationair etsen wordt 
bereikt, is een of twee keer de samplehouder in de Ni-positie geplaatst. Dit maakt het 
mogelijk de kali bratiefactoren C(SiF4 ; SiF3+) en C(X eF2 ; X eF+) te bepalen. Na iedere 
XeF 2-belichting is een TDS-meting gedaan met een stooksnelheid van 2.3 Ks-1

. Hieruit 
wordt vervolgens de fluorinhoud L bepaald. Zoals we in hoofdstuk 5 gezien hebben, is L 
niet alleen afhankelijk van txeF

2 
en <P(X eF2 ), maar ook van de samplegeschiedenis, met 

als parameter E. De metingen zijn gedaan op 15, 16 en 17 maart 1994 (respectievelijk 1.0, 
0.2 en 3.1 MLs-1 

). In de figuren 6.1 en 6.2 zijn de meetresultaten te zien. We zien weer 
hetzelfde gedrag als in hoofdstuk 4; voor lage doses overlappen de meetresultaten, terwijl 
voor doses boven 2000 ML geen overlap meer te zien is. 

6.3 Dosisafhankelijke laagopbouw 

Als we veronderstellen dat het sample-oppervlak groter wordt, zoals beschreven in para
graaf 5.4, moeten we de gemeten waarden van de fluorinhoud L schalen met de grootte 
van het effectieve oppervlak van het sample. Als maat voor de grootte van het oppervlak 
kan de fluorinhoud van de ijkmetingen Lijk gebruikt worden. Aangezien bij elk meetpunt 
een schatting gemaakt kan worden van E, is het mogelijk om bij elk meetpunt ook een 
schatting van Lijk te maken. In figuur 5.5 is het resultaat van de ijkmetingen te zien. Op 
17 maart is er in het begin en op het einde van de meetdag een ijkmeting gedaan. Op 
15 maart zijn er twee ijkmetingen gedaan, na een dag meten. Als schatting voor Lijk op 
16 maart moet volstaan worden met een interpolatie tussen de waarden van 15 en 17 maart. 
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In figuur 6.3 is L L uitgezet als functie van d. De gecorrigeerde laagopbouw blijkt over het 
l)k 
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Figuur 6.3: De voor Lijk gecorrigeerde resultaten. Er is duidelijk sprake van een dosisafhanke
lijke opbouw van de fluorinhoud van de SiF x-laag. 

hele meetbereik alleen af te hangen van de XeF2 dosis d, en niet van de flux <P(XeF2 )! 

6.4 Het diffusiemodel herzien 

Nu geconstateerd is dat de opbouw van de SiFI -laag bepaald wordt door de dosis d, wordt 
het van belang om na te gaan wat dat voor consequenties heeft. 

In de met het diffusiemodel berekende curves van de fluorinhoud L als functie van 
de dosis d uit figuur 4.9 is het dosisafhankelijke gedrag niet terug te vinden. Daarom 
beschouwen we het diffusiemodel opnieuw, en zullen we bekijken hoe de waargenomen 
dosisafhankelijkheid er in te verwerken is. Als we de aannames 4.15 en 4.16 substitueren 
in uitdrukking 4.10, krijgen we: 

{ 

I I ~b14<l>X 1 I l} 
C( 1 ) = a<P f [x + 2b14<Ptl - D f [x - 2b14 <Pt x , t er c ;--n; + e er c ;--n; . 

2 2vDt 2vDt 
(6.1) 

Hierin is weliswaar de dosis d = <P · t terug te vinden, maar we houden ook nog de diffusie
diepte JT5i in de uitdrukking. Dit zorgt ervoor dat C(x1

, t) niet puur dosisafhankelijk is. 
Hier is wel een mouw aan te passen, door aan te nemen dat de diffusiecoëfficiënt toeneemt 
voor toenemende concentraties, zoals Brauit heeft waargenomen [BRA91]. Dit verschijnsel 
kan worden toegeschreven aan een repulsieve kracht tussen de F-atomen. Aangezien het 
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aannemelijk is een positief verband te veronderstellen tussen de XeF 2-flux <I> en de fluor
concentratie C, resulteert een concentratie-afhankelijkheid van de diffusiecoëfficiënt D in 
een fluxafhankelijkheid van D. 

Een punt dat aandacht verdient, is de benodigde concentratie voor een dergelijke re
pulsieve kracht. Het is onwaarschijnlijk dat de dracht van de repulsieve kracht tussen de 
fluoratomen veel verder zal reiken dan de naaste buren. Dit betekent dat de redenering 
alleen geldig is voor grote concentraties. Per silicium atoom zijn er vier plaatsen waar zich 
interstitieel fluor zou kunnen bevinden. Als schatting voor de concentratie fluor kunnen 
we de gevonden oppervlakteconcentratie uit hoofdstuk 4 nemen. Deze bleek C0 = 0.35 · <I> 

te zijn. Voor een flux van 1 MLs-1 komt dit overeen met een concentratie van 0.35 ML. 
Dat wil zeggen dat op circa ~ van de fluor-sites, ook daadwerkelijk een fluoratoom zit. Bij 
een concentratie van i is de kans op naaste buren al aanzienlijk. En daar zitten we met 
<I> = 1 MLs- 1 dus ruim boven. De rederring is in dat opzicht valide voor de bovenste lagen 
van het sample. 

We mogen niet klakkeloos een concentratie-afhankelijke diffusiecoëfficiënt D( C) invullen 
in de uitkomst van de diffusievergelijking 4. 7. Het wordt dan noodzakelijk om de diffu
sievergelijking opnieuw op te lossen, met de nieuwe D(C) in plaats van D. Een manier 
om de invloed van de fluorconcentratie C op de diffusiecoëfficiënt D te beschrijven, is te 
veronderstellen dat de concentratie de energiebarrière enigszins verlaagt. Als we veronder
stellen dat ieder extra buuratoom dezelfde invloed Eint heeft, kan D( C) als volgt worden 
geschreven: 

(
-Eo + Eint_Q_) 

D( C) = Doexp kT Cmax . (6.2) 

Hierin is Cmax de maximaal mogelijke concentratie F in Si, E0 de activeringsenergie voor 
diffusie van F in een verder leeg Si-rooster, en D0 de diffusiecoëfficiënt voor T ---+ oo. Als 
we deze uitdrukking voor D( C) in vergelijking 4. 7 invullen, ontstaat een niet-lineaire dif
ferentiaalvergelijking. Het moge duidelijk zijn dat het oplossen daarvan geen triviale zaak 
IS. 

Aangezien er aan het in overeenstemming brengen van het beschreven diffusiemodel 
met het waargenomen dosisafhankelijke gedrag nog veel haken en ogen zitten, zal in de 
volgende paragraaf gekeken worden naar een ander mechanisme, dat de waargenomen 
dosisafhankelijkheid van de opbouw van de SiF x-laag zou kunnen beschrijven. 

6.5 Precursormodel 

In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat de SiF x- reactielaag sterk afhankelijk is van de geschie
denis van het sample. Bovendien is daar gebleken dat de fluorinhoud van de SiF x-laag op 
een nieuw sample slechts enkele monolagen (9 ML) bedraagt. Het lijkt er dan ook op dat 
fluordiffusie een minder belangrijke rol speelt dan we aanvankelijk dachten. Ook opper
vlakteverruwing speelt blijkbaar een belangrijke rol. Naar aanleiding hiervan zal in deze 
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paragraaf een nieuw, eenvoudig model gepresenteerd worden, waarmee het waargenomen 
dosisafhankelijke gedrag beschreven kan worden. 

In de eenvoudigste vorm is de reactie van XeF 2 met Si tot SiF 4 te schrijven als: 

X eF2(9 ) -----t SiFx(ad) -----t SiF4 (g)· (6.3) 

De van het XeF 2 afkomstige fluoratomen vormen op het Si de SiF x-reactielaag. Uiteindelijk 
wordt uit deze reactielaag vluchtig SiF 4 gevormd. 

Als het er blijkbaar niet toe doet, met welke snelheid de XeF 2-molekulen op het sample 
terechtkomen, en het slechts van belang lijkt te zijn hoeveel molekulen er tijdens een 
meting het sample bereiken, ligt het voor de hand om te denken aan een soort XeF2-buffer 
op het oppervlak van het sample. Een molekuul dat zich in zo'n buffertoestand bevindt, 
wordt een precursor genoemd. Zo'n precursor verschilt op enkele punten van een sterker 
gebonden deeltje. Ten eerste kan de precursor eenvoudiger diffunderen over het oppervlak. 
Een tweede karakteristiek verschil tussen een deeltje dat direct met het oppervlak reageert 
en de precursor is, dat in het eerste geval het deeltje zijn originele energie heeft, terwijl 
de precursor de temperatuur van het oppervlak heeft aangenomen. De eigenschap die wij 
nodig hebben, is dat de precursor functioneert als een soort wachtkamer. 

Als we de reactievergelijking 6.3 uitbreiden met zo'n precursor, kan het proces zo ge
schreven worden: 

X F _s X F So S ·p k,. S ·p e 2(g) ~ e 2(precursor) -----t z x -----t z 4(g)· 
kd 

(6.4) 

Hierin is f.a de adsorptiekans (dimensieloos). kd is de desorptiesnelheid van XeF2 (s-1
). So 

is de reactiesnelheid van XeF 2 met Si tot SiF x, en k,. beschrijft de reactiesnelheid van SiF x 

naar SiF4 , plus de desorptiesnelheid van SiF4 (allebei in ML -ls-1 ). Om de verruwing van 
het oppervlak in rekening te kunnen brengen, introduceren we de ruwheidscoëfficiënt p. 

Deze is gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal vrije roosterplaatsen op het ruwe 
oppervlak Nruw, en het aantal vrije roosterplaatsen op het gladde, maagdelijke oppervlak 
No: 

(6.5) 

Als we de concentratie van XeF 2(precursor) Npre, en de concentratie van SiF x op het 
oppervlak Np noemen, kunnen voor de verschillende stappen uit formule 6.4 de volgende 
vergelijkingen worden opgesteld: 

dNpre 

dt 
dNp 

dt 

(6.6) 

(6.7) 

Hierbij is aangenomen dat de reactiesnelheid van geadsorbeerd XeF 2 tot SiF x evenredig is 
met het aantal onbezette fluor-sites (pN0 - N F). Verder is verondersteld dat de reactie 
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tot SiF 4 zowel evenredig is met de concentratie van SiF x, als met de precursorconcentratie 
Npre· 

Als nu verondersteld wordt, dat de adsorptie van XeF2, en de desarptie van XeF2 veel 
sneller verlopen dan de reactie met Si tot SiF x, 

(6.8) 

volgt uit de eerste vergelijking 6.6 dat 

Npre = t<l>. (6.9) 

Hiermee kan uit vergelijking 6. 7 de fluorconcentratie N F bepaald worden: 

(6.10) 

Deze oplossing is alleen afhankelijk van <t>t = d, de dosis! De experimentele bepaalde fluor
inhoud L, is natuurlijk hetzelfde als deze fluorconcentratie NF. Feitelijk wil deze uitkomst 
zeggen dat de kans, dat een XeF 2 op het oppervlak blijft plakken, onafhankelijk van de 
flux is. Zoals uit uitdrukking 6.9 blijkt, is de plakkans t· Dit heeft tot gevolg dat de 
hoeveelheid fluor die uiteindelijk op het oppervlak zit, alleen maar afhangt van de dosis d. 
De ruwheidsfactor p vinden we in de uitdrukking alleen terug als een schaalfactor. Dit is in 
overeenstemming met het feit dat de geschaalde data uit figuur 6.3 allen op één curve liggen. 

Als we veronderstellen dat p schaalt met Lijk, kunnen we proberen de gemeten waarden 
van / te vergelijken met NF, zoals beschreven door uitdrukking 6.10. We vinden dan 

•Jk 

dat de 'tijdconstante' van de opbouw van de SiF x-reactielaag i: (So + kr f 1 
= 851 ML 

is. In figuur 6.4 is het gefitte verloop van LL te zien. Met uitzondering van het laatste 
•Jk 

meetpunt, worden de data goed beschreven door fit. Het is duidelijk dat er vooral in het 
hoge dosis bereik meer data gemeten moeten worden. 

Over de oppervlaktevergroting p kan pas een uitspraak worden gedaan, als bekend is 
wat het aantal vrije roosterplaatsen op een net oppervlak N0 is. Het aantal fluorsites op 
een plat oppervlak is echter nog niet bekend. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 bestaat 
hier nog geen consensus over. Als schatting hiervoor lijken de de XPS-metingen het be
trouwbaarst, omdat met deze techniek echt naar het oppervlak wordt gekeken. Er wordt 
niet gemiddeld over een, eventueel zeer woest, oppervlak. Met XPS wordt slechts naar 
de verhouding van de verschillende SiF x-signalen ten opzichte van het Si-bulk-signaal ge
keken. De exacte vorm van het oppervlak doet daarbij niet ter zake. Een nadeel van de 
XPS-techniek is echter dat er, om kwantitatieve uitspraken te doen, veel aannames moeten 
worden gemaakt ten aanzien van een groot aantal parameters. De meest recente met XPS
bepaalde waarde van de fluorinhoud is L = 4 ML [1093]. Als we deze waarde gebruiken 
als schatting voor N0 , volgt daaruit dat de oppervlaktevergroting p van de orde 2

4
5 :Jt = 6 
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Figuur 6.4: Het met het precursormodel gefitte verloop van l;~k. 

is. Deze grote waarde is volkomen onrealistisch als er niet een externe factor is, die voor 
deze gigantische oppervlaktevergroting zorgt. (Een andere optie blijft natuurlijk dat we 
met onze oppervlaktehypothese de plank volledig misslaan.) 

Een andere grootheid die door dit precursormodel beschreven wordt is de SiFrproductie, 
ofwel 814· De hoeveelheid SiF 4-gas die desorbeert, is volgens dit model 

(6.11) 

Voor grote dosis ( <I>t ~ oo) kan dit met de formules 6.9 en 6.10 geschreven worden als 

(6.12) 

Als we dit vergelijken met de definitie van 814 (uitdrukking 2.4), zien we dat 814 geschreven 
kan worden als 

(6.13) 

Volgens dit model zou de stationaire waarde van 814 dus schalen met de oppervlaktever
ruwmg p. 

Het waargenomen gedrag van 814 als functie van de totale dosis E, is weergegeven in 
figuur 6.5. De waarde van 814 neemt kennelijk toe, al geeft het meetpunt bij de grootste E 
een lage waarde aan. Als we dit punt echter buiten beschouwing laten en we deze figuur 
vergelijken met figuur 5.5 is de trend van de curves vergelijkbaar. Er is echter wel een 
belangrijk verschil; de toename in 814 is maar 40%, terwijl de fluorinhoud van de ijkmetin
gen Lijk met maar liefst 150% toeneemt. Uitdrukking 6.13 is blijkbaar niet helemaal valide. 
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Figuur 6.5: De stationaire waarde van 8, als functie van de totale dosis E. 

Recente experimenten van Verschueren [VER94] met SCEPTER vormen een extra ar
gument om dit precursormodel te accepteren. Deze experimenten zijn vergelijkbaar met 
die, die beschreven zijn in dit hoofdstuk, met als belangrijkste verschil dat de sampletem
peratuur lager is. In figuur 6.6 is het resultaat van een belichting met een XeF 2-flux van 
0.85 MLs- 1 te zien. Dit experiment is gedaan bij 150 K. na een aanvankelijke toename 
van de SiF 4-productie, neemt de productie sterk af. Ook het XeF 2 signaal is bijzonder 
laag. Hoewel er geen calibratiefactor bepaald is bij deze meting, kan wel een schatting 
gemaakt worden van de grootte van hoeveelheid desorberend XeF 2 • Deze is van de orde 
10-2 MLs-1 ! Dat wil zeggen, dat blijkbaar het grootste gedeelte van het XeF 2 blijft zitten 
op het oppervlak. Dit is dan ook de reden, dat er op een bepaald moment geen SiF 4 meer 
desorbeert. Een XeF2-laag dekt het oppervlak af, en belemmert de desorptie van SiF4. De 
TDS-meting die direct na het experiment uit figuur 6.6 is gedaan, liet een dermate grote 
XeF+ -piek zien, dat de meetapparatuur het niet meer aan kon. 

Een TDS spectrum na een kortere belichtingstijd (600 s, 0.85 MLs-1 ), is te zien in 
figuur 6. 7. Er is duidelijk desorberend XeF 2 te zien bij T ~ 240 K. Een schatting van de 
hoogte van deze piek is 9 MLs-1 . 

Deze metingen bij lage temperaturen laten duidelijk zien, dat er XeF 2 kan blijven zitten 
op het oppervlak. En zijn dus een extra reden om te veronderstellen dat ook bij 300 K, 
XeF 2 in een precursortoestand op het sample zit. 

6.6 Conclusie 

Als we het gemeten verloop van L corrigeren met Lijk, wordt de dosisafhankelijkheid van 
de opbouw van L zichtbaar (voor d < 7000 ML). 
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Figuur 6.6: Bij 150 K stopt de SiF4-produktie, ten gevolge van het opbouwen van een XeF2-Iaag 
op het sample. Dit komt tot uiting door het bijzonder lage XeF+ -signaal. 

De grote fluorinhoud doet denken aan diffusie van fluor in het oppervlak. Fluordiffusie 
blijkt echter niet eenvoudig te rijmen met de waargenomen dosisafhankelijkheid. Deze kan 
beter verklaard worden door de aanwezigheid van een XeF2-precursortoestand. Het is in 
de toekomst dus van belang om deze twee mogelijkheden niet uit te sluiten. Het algemene 
reaktieschema van XeF 2 met Si, komt er dan schematisch uit te zien als figuur 6.8. 

De reactiekansen en activeringsenergieën die bij de verschillende stappen in het ets
proces horen, kunnen wellicht in de toekomst bepaald worden uit temperatuurafhankelijke 
metingen. 
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Figuur 6.7: TOS-meting na een belichting van 600 s met 0.85 MLç1 XeF2 bij 150 K. Bij 
240 K is een grote SiF4-piek te zien. Er desorbeert bij deze temperatuur ook XeF2 . 

Figuur 6.8: Principe-schema van de reactie van XeF2 met Si. Het XeF2 kan ofwel direct dissoci
eren, ofwel in een precursortoestand terecht komen. Het fluor dat door dissociatie ontstaat, 
kan zowel diffunderen door, als reageren met het Si. Uiteindelijk desorbeert SiF4 . 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies en vooruitblik 

7.1 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit het voorgaande op een rijtje gezet. 

• Er is een nieuwe QMS-zender in gebruik genomen. Bovendien is een nieuwe, eenvou
dige stabilisatieregeling van de emissiestroom van de ionisator ontworpen, en is de 
verplaatsing van de samplehouder geautomatiseerd. Ook is er inzicht ontstaan in de 
reactie tussen XeF 2 en het nikkelen dekplaat je; er treedt vanaf 850 K een reactie tot 
NiF2 op. Vanaf 700 K ontbreekt er echter al XeF2. Er kan nog niet met zekerheid 
gezegd worden waar dit aan ligt. 
Deze vier zaken komen zowel de stabiliteit van de kalibratiefactoren, als het gemak 
en de betrouwbaarheid waarmee deze bepaald kunnen worden ten goede. 
Kortom, SCEPTER is nu echt kwantitatief geijkt. 

• Wisselmetingen zijn ongeschikt om de fluorinhoud L van de SiF x-laag te bepalen. 
Thermische desarptie spectroscopie is dat wel. 

• De gemeten waarden van de fluorinhoud van de SiF x-laag L (in de orde van 20 à 30 ML) 
zijn groot in verhouding met de door anderen gepubliceerde waarden. 

• De geschiedenis van een sample heeft invloed op de meetresultaten. IJkmetingen 
laten zien dat de hoeveelheid fluor die het sample kan bevatten, toeneemt met de 
totale dosis E. We schrijven dit voorlopig toe aan oppervlaktevergroting, onder 
invloed van vervuiling. 

• Het is van groot belang dat zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat over het mecha
nisme dat aanleiding geeft tot het groeien van de fluorinhoud van de ijkmetingen 
Lijk· Hiervoor zijn enkele experimenten voorgesteld. 

• Als we de meetresultaten corrigeren voor de samplegeschiedenis, is een duidelijke 
dosisafhankelijkheid in de opbouw van de fluorinhoud L te zien. Deze dosisafhanke
lijkheid kunnen we kwalitatief beschrijven met een precursormodeL 
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7.2 Vooruitblik 

In deze paragraaf komen de plannen met SCEPTER aan bod. 

• In de zeer nabije toekomst zal er gekeken worden naar de temperatuurafhankelijkheid 
van de opbouw van de SiF x-laag. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit beschreven 
door Verschuren [VER94]. 

• SCEPTER wordt binnenkort uitgebreid met een ellipsometer. Hiermee wordt het 
mogelijk om, behalve naar de desorberende reactieproducten, ook naar de samenstel
ling en de dikte van de reactielaag te kijken. Misschien is het ook mogelijk om uit 
de verzwakking van de lichtintensiteit een indikatie te krijgen van de oppervlaktever
ruwmg. 

• Het verdient aanbeveling om de detectie te moduleren. Hierdoor kunnen kleine sig
nalen beter uit het achtergrondsignaal worden gefilterd. Zo zou het bijvoorbeeld 
mogelijk worden, een uitspraak te doen over de eventuele dissociatie van XeF 2 onder 
invloed van Ni. 

• Verder staat er natuurlijk nog een heel arsenaal aan deeltjesbronnen paraat. Het 
ligt voor de hand om deze te gaan gebruiken. Zo vormen de eerste, verrassende 
resultaten met het ionenkanon [J0094] voldoende aanleiding om nader onderzoek 
te doen naar de invloed van positieve ionen op het etsproces, zeker nu de opstelling 
goed gekalibreerd kan worden. Ook het elektronenkanon, en de CF x-bron zijn klaar 
voor gebruik. 
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Nawoord 

Gelukkig is afstuderen niet het werk van één persoon. Enkele mensen die een duidelijke 
invloed hebben gehad op het positieve verloop van het afgelopen jaar wil ik hier bedanken 
voor hun bijdrage. 

Allereerst Marcel -de baas- Vugts; een ideale baas aangezien die benaming zo slecht bij 
hem past. Verder Herman, die van goed nieuws minstens even enthousiast wordt als de 
brenger van dat nieuws, Louis en Rien voor hun raad en daad, Stefan en Tabe voor hun 
computertips. De mensen van het oppervlakteoverleg hebben me zeer duidelijk geleerd wat 
samenwerking en een frisse kijk vermogen. 

Behalve dat de hiergenoemden een bijdrage aan de technische en fysische kanten van 
het afgelopen jaar hebben bijgedragen, zijn zij samen met de rest van de vakgroep van 
groot belang geweest voor de prettige, ontspannen, constructieve sfeer in de groep. 

Mijn ouders hebben ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan het welslagen van deze 
operatie met hun mix van belangstelling en 'blind' vertrouwen. De mannen van Kom Kom 
Geen Smoesjes hebben altijd de belangrijke lichaamsappen op het juiste niveau weten te 
houden, al weet niemand precies waar dat niveau ligt. En ten slotte bedank ik Annemoon, 
voor de duizend en één dingen die niets met natuurkunde te maken hebben. 
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Bijlage A 

Stappenmotoren 

Om de samplehouder sneller en gecontroleerder te kunnen verplaatsen, ZIJn op de drie 
micrometers stappenmotoren aangebracht. 

Bij de keuze van het type stappenmotor spelen enkele factoren een rol: 

• benodigd koppel 

• snelheid 

• eenvoudige aansturing 

• kosten. 

De verplaatsing die we willen bewerkstellingen is 6 mm. Dit komt ongeveer overeen met 
een verdraaiing van de micrometers over 360°. De handmatige snelheid was ongeveer 10 s 
voor 3 micrometers. We streven met de motoren naar een factor 10 verbetering, dat wil 
zeggen 1 s voor 360°. In tegenstelling tot de handmatige verdraaiing van de micrometers is 
het met stappenmotoren wel mogelijk alle drie de micrometers tegenlijkertijd te verdraaien. 

Het benodigde koppel voor de verschillende bijdragen is berekend. Deze berekeningen 
zijn gedaan met schattingen van de massa en de dimensies van de samplehouder. De fout 
in deze schattingen is in de orde van 20%. De traagheid van het systeem geeft een zeer 
klein koppel Ttraag = 3 10-6 Nm. De rotatie van de samplehouder zorgt ook niet voor 
onoverkomelijke problemen: Trot = 3 10-5 Nm. De zwaartekracht werkt tegen bij het 
omhoogdaaien van de samplehouder. Dit resulteert in Tzw = 110-3 Nm. De vacuümkracht 
zorgt bij het naar buiten verplaatsen van het sample voor een koppel Tvac = 610- 2 Nm. Bij 
het naar binnen verplaatsen van het sample werkt de vacuümkracht juist mee. Uit deze 
berekeningen volgt dus dat de vacuümkracht de andere bijdragen geheel overschaduwt. 

Het is te verwachten dat de wrijving in de verschillende bewegende onderdelen zoals 
de micrometers en de balg ook nog een belangrijke bijdrage in het benodigde koppel zal 
geven. Deze bijdrage kan niet berekend worden en moet dus gemeten worden. 

In figuur A.1 is een schematische weergave van de gebruikte opstelling te zien. Een 
klem met een arm (met lengte 1=25.5 cm) is aan de micrometer bevestigd. Met een 
unster (veerbalans) wordt recht omhoog of recht omlaag getrokken aan de arm totdat de 
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Figuur A.l: Schematische weergave van de opstelling, waarmee het benodigde koppel is ge
meten. L:arm, U:unster, M:micrometer. 

micrometer losschiet. De kracht F die nodig is om het losschieten te bewerkstelligen kan 
dan rechtstreeks afgelezen worden. Deze meting is bij verschillende hoeken () van de arm 
ten opzichte van de vloer gedaan. Het koppel dat nodig is om de micrometer los te laten 
schieten kan in de verschillende experimentele parameters uitgedrukt worden: 

F= T 

cos(O)l 

Hierbij is aangenomen dat de massa van de arm L verwaarloosbaar is. 

(A.l) 

De resultaten van de metingen aan de stroefst lopende micrometer staan in figuur A.2. 
Het is duidelijk te zien dat er een verschil in de benodigde kracht F is, afhankelijk of de 
verplaatsing in de richting van de vacuümkracht is, of juist niet. De lijnen in de figuur zijn 
berekend met de kleinste kwadraten methode. Uit het gemiddelde van de richtingscoeffici
enten van de lijnen volgt direct het benodigde koppel. Het verschil van de lijnen geeft de 
vacuümbijdrage. Het resultaat is 

T = Twrijving ± Tvac = 0.87 ± 0.06 Nm (A.2) 

Dit resultaat is in volledige overeenstemming met de berekende vacuümbijdrage. Een 
belangrijkere constatering is, dat blijkbaar de wrijvingsbijdrage voor het leeuwedeel van 
het benodigde koppel verantwoordelijk is. 

Het koppel dat de motoren minimaal moeten leveren is dus 1 Nm bij een draaisnelheid 
van de micrometers van 360°s-1 . Met behulp van een tandwieloverbrenging wordt het ook 
mogelijk zwakkere motoren te gebruiken, maar deze zullen dan wel sneller moeten kunnen 
draaien, en vice versa. 
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Figuur A.2: De gemeten kracht die nodig was om de micrometer op gang te krijgen, bij 
verschillende hoeken a. 

Er is gekozen voor Slo-Syn motoren met zogenaamd 'holding koppel' van 106 Ncm. Dit 
holding koppel is het koppel dat nodig is om de as van een volgens voorschrift bekrachtigde 
motor, te verdraaien. Het is een maat voor het koppel dat de motor kan leveren. 

Om onvoorziene complicaties te voorkomen is voor een kettingoverbrenging tussen de 
micrometer en de motor gekozen met een overbrenging van 2. Dit betekent dat de motor 
slecht 0.5 Nm hoeft te leveren. De motoras moet dan wel 2 omwentelingen per seconde 
maken. 

Het koppel dat de motor levert, hangt af van de stroom door die motor. De motor 
wordt echter niet door een stroombron, maar door een spanningsbron aangestuurd. Deze 
zet in een bepaalde volgorde spanningen op de vier verschillende spoelen van de motor. 

-------------------1 

I 

L------------------1 

V 

Figuur A.3: Schematische weergaven van een stappenmotor. Toelichting in de tekst. 

De motor kan schematisch voorgesteld worden zoals in figuur A.3. Elke wikkeling van 
de motor kan voorgesteld worden als een spoel in serie met een weerstand. Dit betekent 
dat naar aanleiding van een stap in de spanning, de stroom exponentieel groeit naar de 
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uiteindelijke waarde met een tijdconstante 

Lmot 
tr = --. 

Rmot 
(A.3) 

Lmot en Rmot zijn voor de Slo-Syn motoren 16 mH en 3.3 0. De vereiste stroom is 1.6 A 
per spoel. Een manier om de tijdconstante op te voeren is een extra weerstand Rext in 
serie te sluiten met de motor. De tijdconstante wordt hierdoor kleiner: 

Lmot 
ir= -----

Rmot + Rext 

Een nadeel van deze methode is dat de voedingsspanning vergroot moet worden. 

(A.4) 

Onze standaardaansturing voor 4-fase stappenmotoren kan maximaal een spanning van 
30 V aan. Dit vormt de begrenzing voor de snelheid. Met 30 V en R=15.4 0 kan een 
tijdconstante bereikt worden van 9 10-4 s. Eén omwenteling van de motoras komt overeen 
met 200 stappen. Eén omwenteling van de micrometer vereist dus 400 stappen. Bij iedere 
stap is na 2 · tr 86% van de uiteindelijke waarde van de stroom bereikt. Dit lijkt een 
veilige schatting van de benodigde tijd voor één stap. De totale tijdsduur komt daarmee 
op 400 · 2 · tI = 0. 7 s. Dit voldoet aan de eis dat tijdsduur van een omwenteling van de 
micrometers maximaal 1 s is. 

Voor de besturing van de motoren is gebruik gemaakt van een bestaand systeem. Hier
mee kon echter alleen een spanning van 5 V gelevert worden. Het systeem is uitgebreid met 
een optie om de spanning die op de motor komt te staan, extern aan te bieden. Zo wordt 
het dus mogelijk om de nieuwe krachtige 30 V-10 A-voeding te gebruiken in combinatie 
met de oude stuurelektronica, hetgeen tijd en geld spaart. 
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Bijlage B 

Een regeling van de emissiestroom 

B.l De ionisator 

F G 

I I 

Figuur B.l: Schematische weergave van de ionisator. A: filament, B: Pierce elektode, C: 
versnelanode, D: Faraday cup, E: Extractor, F: versnelanode, G: focuseringslens, P: potmeter. 

De ionisator bestaat uit de in figuur B.l getekende onderdelen. Het filament dient om 
elektronen te maken. Deze worden door de pierce-elektrode tot een min of meer evenwijdige 
bundel gebogen. Vervolgens worden de elektronen door het grid versneld, en treffen dan de 
molekulen, die daardoor geïoniseerd worden. De resterende elektronen worden opgevangen 
in de faraday-cup en vervolgen vanafdaar hun weg in de vorm van een elektrische stroom 
(orde mA). De op deze manier gevormde ionen worden met de extrador uit het ionisatie 
gedeelte getrokken, en daarna met de versnelelektrode versneld. De laatse stap wordt 
gevormd door de focuseringselektrode. 

B.2 De regeling 
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Figuur B.2: Regelschema. 

De stroom die door de faraday-cup loopt is een directe maat voor de emissiestroom. Deze 
emissiestroom willen we zo constant mogelijk houden, aangezien we de ionistatiekans, en 
dus ook de calibratiefactoren, constant willen houden gedurende een experiment. We 
kunnen de emissiestroom veranderen door de gloeistroom (orde 5A) door het filament te 
veranderen. Het regelsysteem is schematisch weergegeven in figuur B.2. 

B.2.1 De elektronica 

In figuur B.4 is het elektronisch schema van de meetprint te zien. Deze werkt als volgt. De 
door de faraday-cup opgevangen elektronen lopen door weerstand R1 en zorgen zodoende 
voor een spanningsverschil. Dit spanningsverschil wordt met een instrumentele versterker 
(INA101G) 50 maal versterkt, en vervolgens met een isolatieversterker (IS0106) 'vertaald' 
naar het spanningsniveau Ov2. (Grofweg kunnen we spreken van het faradayniveau Ov1, 
en het filamentniveau Ov2.) De output van deze print (PEN meetsig) is evenredig met de 
emissiestroom (5V /mA). 
Het afstellen van de diverse componenten van print 1 gaat als volgt: 

• POT2 dient zodanig ingesteld te worden dat bij het kortsluiten van de plus- en min
ingang van de INA101G er geen spanning (t.o.v. Ov1) op de uitgang staat. 

• POT1 moet zodanig worden ingesteld dat de versterkingsfactor 50 is. (1 Volt aan
bieden op de ingangen). 

• POT3 moet zodanig staan dat een input op de ingangen van de INA101G van 1 Volt, 
een uitlezing op de Digitale VoltMeter van 1 Volt geeft. In dit geval kan de uitlezing 
van de DMV direct gezien worden als de emissiestroom in mA. 

De tweede print (de regelprint) is weergegeven in figuur B.5. De differentiële versterker 
(INA105) vergelijkt het ingangssignaal (maat voor emissiestroom 5V /mA) met een inge
stelde, gewenste emissietroom. Deze wordt ingesteld met potmeter POT3. De uitgang 

75 



van deze stap wordt geïntegreerd m.b.v. een CA3140. De uitgang van de integrator wordt 
met behulp van diodes (BAS45) begrensd. Diode D2 gaat geleiden zodra de uitgang onder 
0 V dreigt te komen. Als de uitgang 2.5 V wordt, wordt de spanning op de anode van 
diode Dl gelijk aan nul, en gaat die diode in geleiding. Omdat onze stroombron (DELTA 
El5-20) een stuurspanning van maximaal 0.4 V (komt overeen met ongeveer 8 A) nodig 
heeft, wordt de uitgang van de integrator met behulp van een spanningsdeler nog eens 
6 maal verzwakt. Ten slotte wordt er, met het oog op het voorkomen van problemen met 
capaciteiten in de kabel naar de opstelling en de uitgangsimpendantie, een volger (LF356) 
in het schema opgenomen. 

0.5 

c 0 

-_. 
::J -0.5 0 

0) 
0 

-1 

-1.5 

-2 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

log f 

Figuur B.3: Bodediagram van de Delta-stroombron. 

De dimensionerening van enkele componenten wordt nu kort toegelicht. Uit het Bodedi
agram van de DELTA-stroombron (figuur B.3) is af te lezen dat de frequentie waarbij de 
overdrachtsfunctie naar lagere waardes afbuigt in de buurt van 30 Hz ligt. Door nu de tijd
constant van onze integrator ook bij 30 Hz te kiezen verkrijgen we dat het gecombineerde 
systeem een nette integrator is. 

Gecombineerd wordt dit dus 

A 
H(w)nELTA = 

1 
+ . 

JWT 

jR3wC + 1 
H ( W )intgrator = . R C 

J 2 w 

A 
H(w)totaal = . C als geldt T = R3C 

yR2 w 
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de gewenste nette integrator. Er is gekozen voor de combinatie R3=10k en C=0.5 fl F. 
De tweede voorwaarde die bepalen is voor de dimensionering van het systeem is dat de 
rondgaande versterking kleiner dan 1 moet zijn voor frequenties die voorbij het tweede 
knikpunt in het bodediagram liggen (nog niet te zien in het plaatje). Voor deze hoge 
frequenties treden namelijk faseverschuivingen van meer dan 180 o. Het is van belang 
deze oscillaties niet te versterken, maar juist uit te dempen (Niquist-voorwaarde voor 
stabiliteit). De verschillende stappen in de rondgaande versterking bij elkaar vegend, wordt 
een bovengrens van de rondgaande versterking gevonden van R3 /k=60e3. Hierin is k de 
versterking van de spanningsdeler achter de integrator (k=l/6). R3 wordt dus ook lOk. 
De instelling van de potmetertjes: 

• POTl moet zodanig worden ingesteld dat op de plus-ingang van de INA105 maximaal 
10 Volt komt te staan. 

• POT2 zo instellen dat kortgesloten ingangen van CA3140 een uitgang van 0 volt 
geeft. 

• POT4 moet zo staan dat eenzesde deel van de uitgangsspanning van de integrator 
op de ingang van de volger (LF356) komt te staan. 

• POTS regelt de offset van de LF356. D.w.z. kortgesloten ingangen geven uitgangs
spanning 0 V. 
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Bijlage C 

Diffusievergelijking voor een 
verdampend oppervlak met 
exponentieel toenemende 
oppervlakteconcentratie 

De diffusievergelijking voor een bewegend oppervlak is 

D 82 C(x, t) + R8C(x, t) = _aC-'(_x,-'-t) 
8x2 ax at 

De randvoorwaarde is 
C(O,t)=Cref!(l-e-~) t>O. 

De beginvoorwaarde die we stellen is 

C(x, 0) = 0 x 2 0. 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

Deze set vergelijkingen kan opgelost worden met behulp van laplace-transformatie. De 
vergelijking gaan door deze transformatie over in: 

d ~ 
D-2 C(x,s) -

dx 

~ ~ d ~ 
s C (x, s) - C (x, 0) - R dx C (x, s) 

C(O,s) -
Creff 

s(sT+l) 

= 0. C(x, 0) 

De oplossing hiervan is 

C (x, s) - A · exp (- :n ( R - v'R 2 + 4sD)) 

+ B · exp (- 2~ (R + v'R2 + 4sD)). 
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Omdat ( R - J R2 + 4sD) < 0 moet A nul zijn. 
B volgt uit de randvoorwaarde C.5: 

en dus is de oplossing 

B = Crejj , 
s(sT + 1) 

C (x, s) = ( 
1 

) . exp (-~ (R + JR 2 + 4sD)) . 
s ST+ 1 2D 

(C.8) 

(C.9) 

De oplossing moet nu nog teruggetransformeerd worden naar het i-domein. Voor het 
gemak schrijven we oplossing C.9 even als 

Hierin is 

À 
Creff 

T 

1\, 7-1 

x 
1-l V75 
ç 

R2 
= -

4D 

Deze oplossing kan eenvoudig gesplitst worden in twee simpelere oplossingen: 

C(x,s) 
8
: exp (- 11 ( {ç + ~)) 

( s +À 1\, )I\, exp (- 1-l ( {ç + ~)) 

Deze uitkomsten noemen we 01 (x, s) en 02 (x, s). 
Oberhettinger [OBE73] geeft de transformatie van 

s-1exp ( -aJb2 + s) ===* ~e-ab · erfc (~açt- btt) 

+~eab · erfc (~at-t + bd) . 

Voor 01 (x, s) geeft dit onmiddelijk de oplossing in het tijddomein: 

Cr e j j { [x + Rt l & [x - Rt l } 0 1 (x, t) = 
2 

er je 
2
VDt +e-ver je 

2
VDt . 
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Dit is de oplossing van het probleem met constante oppervlakteconcentratie zoals beschre
ven in [KUC61]. 

Om (\ (x, s) op te lossen, maken we gebruik van de gangbare transformatie 

(C.18) 

Als we nu de transformatie 
S=Z-K, (C.l9) 

tijdelijk invoeren, is 02 ( x, s) te schrijven als 

(C.20) 

Terugtransformeren geeft 

(C.21) 

Hierin staat .c-1 [g(z), z] voor de terugtransformatie uit het z-domein naar het tijddomein. 
Deze transformatie wordt ook beschreven door de transfomatie C.l6. Als deze uitgevoerd 
wordt, ontstaat de uitkomst 

0 2 (x, t) = -~e- 1we-"t~exp ( -11~) erfc (~11t-t- ~d) 

-~e-JLve-"t~exp (11~) erfc (~Jlç~ + ~d). (C.22) 

Als nu ook nog alle oorspronkelijke parameters weer ingevuld worden, ontstaat de uitein
delijke oplossing: 

De uiteindelijke uitkomst is 

C(x, t) = 0 1 (x, t) + 02(x, t). (C.24) 
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Bijlage D 

Overzicht metingen 

Wisselmetingen + TDS 
1.0 MLs-1 94021704 t/m 94021721 
1.0 MLs-1 94022103 t/m 94022121 
3.1 MLs-1 94022403 t/m 94022410 
0.8 MLs-1 94030103 t/m 94030118 
0.2 MLs-1 94030204 t/m 94030217 

TDS-parameters 
94022802 t / m 94022909 

IJkmetingen 
94031405 t/m 94031418 
940315(15,16,19 en 20) 
940317(03,04,26 en 27) 

Dosisafhankelijke metingen 
1.0 MLs 1 94031503 t/m 94031520 
0.2 MLs-1 94031605 t/m 94031618 
0.8 MLs-1 94031705 t/m 94030123 
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